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 Sprzątanie Parku Drwinki � Plan dla KL Plaszow � Stefan Matejko  
  Przeciw zabudowie Woli � Duchacki finisaż  � Trzy grosze

BIURA DO WYNAJĘCIA: 600 880 870

ul. Wielicka 250   tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

Czynne: pn. – pt.: 8 – 18, sob.: 8 – 14         www.autocenter.com.pl

przeglądy  
wiosenne

WYMIANA I SPRZEDAŻ OPONPRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
pn . – pt . 7 – 21, sob. 8 – 14
• motocykle – samochody do 3,5 T
• pojazdy zasilane gazem
• pojazdy sprowadzone z zagranicy
• badania powypadkowe

SKLEP: części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

 

 25lat
profesjonalnej

SERWIS WSZYSTKICH MAREK
• serwis pogwarancyjny
• naprawa
 • komputerowa diagnostyka silnika 
• serwis ogumienia 
• serwis klimatyzacji
• naprawy blacharsko-lakiernicze 

Sztuka dobrego drukuuku

MARKOWE 
ARTYKUŁY 
DZIECIĘCE
Certyfikaty i atesty renomowanych firm

Zapraszamy:  

pn. - pt. 10 – 18  
sob. 10 -14

OS. KURDWANÓW NOWY

UL. POR. HALSZKI 28  
(obok przedszkola Happy Kids)

www.facebook.com/modnydzieciak

email: salon@modny-dzieciak.pl

668 338 491, 662 115 705

BUTY KOMUNIJNE ARTYKUŁY SZKOLNE 
ZABAWKI EDUKACYJNE
ARTYKUŁY KREATYWNE

AUTORYZOWNY SKLEP

Przebudowa  
ulicy Heltmana

Budowa kilku budynków wielorodzinnych w rejonie 
ulic Makowej, Szczęśliwej, Skowroniej i Heltmana bę-
dzie nieco mniej uciążliwa dla mieszkańców tej części 
Woli Duchackiej. 

ZIKiT zawarł z deweloperem umowę, na mocy której 
ten drugi rozbuduje ulicę Heltmana. Zostanie ona posze-
rzona do 5 metrów, powstanie też chodnik, przynajmniej 
po jednej stronie.                               Cd. na str. 3
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O tym, że mieszkańcy chcą wysprzątać Park Rzecz-
ny Drwinka wiadomo nie od wczoraj. O akcji zorgani-
zowanej przez Wolontariat Parku Rzecznego Drwinka 
dowiedzieli się również pracownicy oraz właścicielka 
firmy Robot Serwis pani Ludmiła Seniak-Kądziołka. 
Firma ta sprząta między innymi na osiedlu Piaski Nowe. 
Decyzja właścicielki zapadła: pomagamy mieszkańcom. 
Najpierw z właścicielką firmy oraz 2 pracownikami prze-
prowadziliśmy wizję lokalną. Zaprowadziłam ich w naj-
bardziej zaśmiecone miejsca i pokazałam, w czym mogą 
pomóc mieszkańcom. Zdecydowaliśmy, że zabiorą 
z rzeki opony, z którymi mieszkańcy nie byliby 
w stanie sobie poradzić.

8 kwietnia udaliśmy się z pracownikami do 
parku. Czterech fantastycznych panów: Krzysz-
tof, Robert, Mariusz i Janusz podkasało rękawy 
i zabrało się do dzieła. Warunki ich pracy były 
bardzo ciężkie. Zaczęliśmy od początku, czyli 
za garażami. Tam była bardzo ostra skarpa – 
trzeba było poruszać się naprawdę ostrożnie, 
aby nie spaść z kilku metrów i się nie połamać. 
A było ślisko (…) W dół schodziło się niełatwo, 
a oni jeszcze do góry wychodzili z oponami 

pełnymi zalegającego błota. Jedną bardzo dużą oponę 
(po traktorze prawdopodobnie) musieli w 4 wnosić po 
skarpie – ciężar, ślisko, niewygodnie (…) Na kolejnych 

etapach wcale nie było łatwiej. Teren podmokły dawał 
się we znaki. Niektóre opony leżały tam bardzo długo 
i trzeba było użyć sporo siły, aby je wydobyć. Nie za-
wsze się udało. Niektóre wrosły w ziemię i niestety nic 
nie było w stanie ich ruszyć z miejsca. Żaden z panów 
się nie skarżył, choć praca trudna, a droga do składania 
opon odległa. Niektórzy się poślizgnęli i zaliczyli tzw. 
glebę od ciężaru opon. Już po niewielkim odcinku ich 
ubranie wyglądało nieciekawie. Podjęli się najtrudniej-
szej pracy. (…)

Jesteśmy im bardzo wdzięczni za kawał dobrej roboty!
W sobotę 9 kwietnia w godz. 10 – 14 odby-

ła się społeczna akcja sprzątania Parku. Mimo 
niesprzyjającej pogody dopisała frekwencja, 
animusz i dobre humory. Plonem akcji było 
(uwaga!) 107 worków śmieci. Worki o pojem-
ności 120 l. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom! 
Następna zbiórka śmieci odbyła się w sobotę 

16 kwietnia.
(na podstawie wpisów Agnieszki Mędrek na 

stronie Parku Rzecznego Drwinki na Facebooku)
fot. organizatorzy oraz JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Plonem akcji było 85 opon oraz 107 worków śmieci o pojemności 120 litrów!

WIELKIE SPRZĄTANIE PARKU RZECZNEGO DRWINKI

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

 Prokocimski Szach Mat 2016
13 marca w Klubie Kultury „Zachęta” SM „Nowy 

Prokocim” odbył się VII Turniej Szachowy „Proko-
cimski Szach Mat 2016”. Jak co roku, organizatorami 
turnieju, który już na stałe wpisał się do kalendarza 
i przyciąga coraz więcej uczestników, są Stowarzyszenie 
Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Nowy Prokocim”. 

W tym roku zrezygnowaliśmy z udziału w naszym 
turnieju z seniorów, a postawiliśmy zdecydowanie na 
propagowanie tej królewskiej gry wśród najmłodszych 
mieszkańców naszego osiedla oraz innych osiedli Dziel-
nicy XII. 

Zawody rozgrywano w dwóch grupach wiekowych: 
Grupa A – juniorzy (rocznik 2000 i młodsi) oraz Grupa 
B (rocznik 2007 i młodsi). Dopuszczeni zostali uczest-
nicy z maksymalnie II kategorię szachową. Zawody roz-
grywane były systemem szwajcarskim z 15-minutowym 
czasem na rozegranie partii przez jednego zawodnika, 
dystans 7 rund. W tegorocznym turnieju wzięło udział 
w obu kategoriach 84 zawodników, którzy reprezento-
wali szkoły podstawowe nr 24, 41, 62, 117, 123, 157 oraz 
Przedszkole Samorządowe nr 150, a także KKSz Kra-
ków i MAT Myślenice. Największe emocje towarzyszyły 
najmłodszym zawodnikom w grupie B, których wspiera-
li rodzice i dziadkowie.

Wyniki w kategorii junior starszy: I miejsce  Bartłomiej 
Piwowarczyk, II m. Łukasz Sobelga, III m. Tymoteusz 
Szwajkowski, IV m. Maksymilian Dutkiewicz. 

Wyniki w kategorii junior młodszy: I m. Marcel 
 Trześniowski, II m. Wiktor Korczek, III m. Jakub 
 Leski, IV m. Bartłomiej Harapula. 

Magdalena Rutkowska, która została sklasyfikowa-
na najwyżej wśród dziewczynek, przedszkolak Jeremi 
Szwajkowski, który okazał się najmłodszym uczestni-
kiem turnieju. 

Prowadzący konferansjerkę kolega Marek Lelo na 
zakończenie wręczył podziękowania oraz upominki od 
organizatorów dla sędziów Jacka Przybylskiego oraz 
Ryszarda Budkiewicza, którzy wspomagali podczas tur-
nieju Sędziego Głównego Stanisława Cichorza.

Szachy to wyjątkowa gra, która wykształca u dzieci 
wiele niezbędnych umiejętności oraz uczy logicznego 
myślenia. Cieszy organizatorów, że w  tym roku w tur-
nieju wzięła udział rekordowa liczba 84 zawodników, 
w tym 57 z terenu Dzielnicy XII. 

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” nie 
poprzestaje na dotychczasowych efektach i już w paź-
dzierniku 2016 roku rozpoczynamy nasz program nauki 
gry w szachy w Szkole Podstawowej nr 41 w Nowym 
Prokocimiu. 

Do zobaczenia w roku 2017 na VIII Turnieju „Pro-
kocimski Szach Mat”!

 Mieczysław Lasota 
 www.stowarzyszenie-przyjaciele.org 

Zdjęcia od organizatora 
[skróty od red.]

Portal krakowczyta.pl
W styczniu 2016 r. cztery krakowskie biblioteki miej-

skie uruchomiły portal krakowczyta.pl, który łączy 
w sobie funkcje wyszukiwarki książek i portalu spo-
łecznościowego. Sercem krakowczyta.pl jest olbrzymi 
katalog biblioteczny, który pozwala w jednym miejscu 
wyszukiwać książki z czterech krakowskich bibliotek 
miejskich. Krakowczyta.pl to również społeczność lu-
dzi, którzy kochają czytać i dyskutować o literaturze. 
Każdy kto założył konto w portalu, może zintegrować 
je z kontem bibliotecznym, oceniać i recenzować książ-
ki, dyskutować na temat przeczytanej lektury na forum 
czy w grupach tematycznych. Atrakcyjną propozycją 
jest możliwość tworzenia własnych wirtualnych rega-
łów z ulubionymi książkami. Krakowczyta.pl jest rów-

nież miejscem promocji wydarzeń literackich. Każda 
z bibliotek prowadzi w portalu blog, który na bieżąco 
informuje o swojej ofercie. Aktualnie przygotowujemy 
kampanię, której celem jest propagowanie czytelnic-
twa, zachęcenie mieszkańców Krakowa do korzysta-
nia z oferty bibliotek oraz promocja portalu krakow-
czyta.pl. Akcja jest niekomercyjna i przeprowadzimy 
ją w czasie XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  
(8-15 maja 2016).

Beata Szostak, Instruktor PBP

Po co ulica Galicyjska?
Szanowna Redakcjo! 
Trudno się nie zgodzić z marcowym artykułem red. 

Kajdańskiego pt. „Nie mówmy Galicja...”. Używanie 
tego określenia powinno drażnić Krakowian, Małopo-
lan. Także trudne może być do zrozumienia nazwanie tak 
ulicy. Mam tutaj na myśli ulicę Galicyjską znajdującą 
się w Dzielnicy XIV Czyżyny. Jest to dosyć nowa ulica, 
powstała kilka lat temu, przy której stoją targi EXPO. 
Dziwić może, że władze gloryfikują czasy zaborów, i to 
w taki sposób. Czy to brak wiedzy historycznej na temat 
okresu, czy też brak patronów dla ulic? Nie wydaje się, 
aby Małopolanie, żyjący sto lat temu, byliby tym zachwy-
ceni, zwłaszcza ci, którzy przelewali krew od października 
1918 roku właśnie po to, aby tutaj nie było Galicji, a była 
Polska. Niepodległa. Konsekwencje mogą być przykre 
dla przyszłych pokoleń, które kiedyś „wzorując się” być 
może upamiętnią inną epokę, nadając jakiejś ulicy nazwę 
np. Generalnej Guberni. 

Mariusz Olejniczak

Sygnalizacja do poprawy
Komu to należy zgłosić, że nie zapala się strzałka do 

skrętu z Łużyckiej w Nowosądecką?
Ani jak skręcają z przeciwnego kierunku, ani jak tram-

waj jedzie (ruch wtedy jest bezkolizyjny). To skrzyżowanie 
ma źle zaprogramowaną sygnalizację, przez co tworzą się 
korki. (…) A wczoraj, jak jechałem z miasta Łużycką, to 
zielone dla samochodów zapaliło się i równocześnie wje-
chał na skrzyżowanie „krakowiak” z Kurdwanowa. Musia-
łem czekać aż przejedzie...a on długi jest. Tak nie może być!

Czytelnik
Od redakcji:
To nie pierwszy taki sygnał. Trzeba je zgłaszać na po-

licję lub do ZIKiT-u.

  Grupa szturmowa Orły Drwinki po zwycięskiej potyczce nad śmieciami 
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W skrócie
Budowa kilkunastu budynków wielorodzinnych w re-

jonie ulic Makowej, Szczęśliwej, Skowroniej i Heltmana 
będzie nieco mniej uciążliwa dla mieszkańców. Zarząd 
Inwestycji Komunalnych i Transportu zawarł z dewe-
loperem umowę, na mocy której ten drugi rozbuduje 
ulicę Heltmana. Zostanie ona poszerzona do 5 metrów, 
powstanie też chodnik, przynajmniej po jednej stronie.

O protestach mieszkańców wspomnianych ulic pisa-
liśmy w grudniu 2014 r. [www.wiadomoscipodgorze.pl]. 
Przypomnijmy, że nie jest to sprzeciw na zasadzie „Nie, 
bo nie”, ale protest oparty na konkretnych zarzutach. 
Planowane budynki są dużo wyższe niż okoliczna zabu-
dowa, infrastruktura podziemna (wodociągi, kanaliza-
cja, sieć energetyczna itp.) i drogowa, były tworzone dla 

znacznie mniejszej liczby ludności, dla znacznie mniej-
szego natężenia ruchu. Dlatego mieszkańcy postanowili 
nie czekać na kłopoty, które pojawią się po wybudowa-
niu bloków, ale od początku naciskać na urzędników, 
by ci przestrzegali wszystkich norm prawa, by wymogli 
na inwestorze niezbędne działania dodatkowe. Jednym 
z nich jest przebudowa układu drogowego, by lokatorzy 
nowych mieszkań i obecni mieszkańcy mogli się w mia-
rę swobodnie poruszać po okolicy.

Analizując istniejącą sytuację, ZIKiT uznał, że uli-
ca Skowronia jest wystarczająco „przyjazna” obecnym 
i przyszłym mieszkańcom – odpowiednia szerokość, ist-
nieje chodnik, okoliczne skrzyżowania nie są nadmier-
nie obciążone ruchem. Zastrzeżenia dotyczyły natomiast 
ulicy Heltmana, która stanowi dojazd do ważniejszych 
ulic – Kamieńskiego i Malborskiej. Uznano, że 4 metry 

szerokości i brak chodnika to istotna przeszkoda dla za-
pewnienia odpowiednich warunków ruchu, więc urzęd-
nicy wydali negatywną opinię o planowanej inwestycji.

Niedawno została ona zmieniona, gdyż deweloper 
zawarł z ZIKiT-em porozumienie, na mocy które-
go zobowiązał się do przebudowy ulicy Heltmana od 
skrzyżowania z ulicą Skowronią do skrzyżowania z uli-
cą Malborską. Na tym odcinku ul. Heltmana zostanie 
poszerzona do 5 metrów, powstanie chodnik o szero-
kości 2 metrów (przynajmniej po jednej stronie jezdni), 
przebudowane zostaną skrzyżowania. Wszystkie koszty 
związane z przygotowaniem dokumentacji, realizacją 
prac i wypłatą odszkodowań dla osób trzecich poniesie 
deweloper. ZIKiT zastrzegł sobie w umowie nadzór nad 

inwestycją, określił standardy, jakie powinna spełniać 
rozbudowana ulica i umieszczone na niej oznakowanie.

Protestujący przyznają, że to ich mały sukces, ale nie 
zmieniają swojej opinii o pomyśle budowy w okolicy kil-
kunastu bloków. – Faktem jest, że teren nie ma planu 
zagospodarowania przestrzennego, ale istnieją założe-
nia do niego. Napisano w nich, że ma tu być zabudowa 
jednorodzinna z ewentualnymi uzupełnieniami, znik-
nęły dawne zapisy o zabudowie wielorodzinnej niskiej 
intensywności – mówią stanowczo.

Mieszkańcy są gotowi na długą walkę o uznanie swo-
ich racji. Mówią, że gotowi są bronić swojego stanowiska 
nawet w sądzie. Wierzą, że ich protesty skłonią inwestora 
do pójścia na kompromis, że ostateczny kształt inwesty-
cji będzie do przyjęcia dla wszystkich zainteresowanych.

Tekst: (DUL), fot. (KAJ)

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI. W stolicy Wielko-
polski Poznaniu odbyło się uroczyste Zgromadzenie Naro-
dowe z udziałem obu izb parlamentu, przedstawicieli rządu, 
episkopatu Polski, przedstawiciela Watykanu, przedstawi-
cieli innych wyznań oraz korpusu dyplomatycznego. Orę-
dzie wygłosił prezydent RP Andrzej Duda. Chrzest Polski 
to praźródło do historycznej, wielopokoleniowej, patrio-
tycznej dewizy Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna.
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA W SĄDZIE. Małżeństwo 
prawników z Krakowa zaskarżyło do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego uchwałę o zakazie palenia wę-
glem. Wnoszą oni, że uchwała jest niezgodna z przepisa-
mi gminnymi. Ich zdaniem ekogroszek nie stanowi paliwa 
smogowego. Podobno zaskarżenie tej uchwały jest dopiero 
wstępem do zaskarżenia ustawy o ochronie środowiska 
znowelizowanej w 2015 r. Ponownie okazuje się, że uchwa-
ła ma charakter wybiórczy i opresyjny, została podjęta przez 
określone lobby bez konkretnych i szczegółowych analiz 
naukowych. Smog krakowski to zjawisko, które nie ograni-
cza się wyłącznie do niskiej emisji spalin z pieców i kotłów.
ZAKRZÓWEK OCALONY. To wielkie zwycięstwo strony 
społecznej i ekologów ze Stowarzyszenia Zielony Zakrzó-
wek, Modraszek Kolektyw i Towarzystwa na Rzecz Ochro-
ny Przyrody. Pod ich presją trwającą 10 lat władze Krakowa 
porozumiały się z właścicielem gruntów na Zakrzówku. 
Inwestor, od którego miasto odkupi grunty, zrezygnował 
z działki przy ul. św. Jacka, mającej stanowić część zapła-
ty. Oznacza to, że na tym terenie nie powstanie już żadna 
zabudowa. Przeciwko doliczeniu do ceny miejskiej działki 
o powierzchni 38 arów protestowali wcześniej ekolodzy 
i miejscy aktywiści. W negocjacjach pomógł... wąż gniewosz, 
którego występowanie spowodowało wyznaczenie strefy 
ochronnej, której nie będzie można zabudować. W sumie 
za tereny Zakrzówka władze Krakowa zapłacą 26 mln zł. 
Oddanie parku do użytku planowane jest na 2018 r. 
DYŻURY RZECZNIKA. Miejski Rzecz Konsumentów 
przyjmuje mieszkańców w sprawach konsumenckich 
w godz. 14 –15: w Dzielnicy X Swoszowice (ul. Inicjatywy 
Lokalnej 5) – 5 maja, w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie 
(ul. Wysłouchów 34) – 9 maja, w Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim (ul. Kurczaba 3) – 10 maja, w Dzielnicy XIII 
Podgórze (Rynek Podgórski 1) – 12 maja. 

Mieszkańcy Woli Duchackiej chcą bronić swojego stanowiska nawet w sądzie

Przebudowa ulicy Heltmana

 Inwestycje na ul. Skowroniej
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BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

FORMAT

A0
K S E R O

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

PRZEGRYWANIE NA DVD

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

tel. 606 502 502

z nośników: 

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

 DVD oraz miniDVD  
 przegrywamy stare filmy celuloidowe 

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

SKANOWANIE SLAJDÓW 
I NEGATYWÓW

możliwy bezpłatny odbiór materiałów od Klienta

Wynajmę na działalność  
usługową, handlową i biurową 
lokale od 25 m2 do 300 m2

• obszerny parking 
• dogodny dojazd
• pomieszczenia klimatyzowane
• rekuperacja

ul. Kijanki 2 (róg Cechowej i Tuchowskiej)

tel. 506 151 872 
W

YNAJEM

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

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, NEUROLOG

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

Wizyty płatne: DERMATOLOG, NEUROLOG, PSYCHOLOG 
I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna
• prostata  
• tarczyca
•  piersi • naczynia 
szyjne i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11
12 658 89 01

www.arcus.strefa.pl

ARCUS Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Jesteś w dobrych rękach!

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

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

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

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

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
  Bezbolesne i bezstresowe  
pobieranie krwi z palca.

  Pełny zakres badań krwi, 
moczu i kału.

TRZYMAMY POZIOM OD XX LAT!  
Przyłącz się do nas!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”   e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki,  os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,   
Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód 50

4 
85

3 
96

0

• Oddam dwa fotele – 12 657 19 71 
po godz. 20
• Sprzedam dwa kredensy pokojowe, 
antyki i szafę ubraniową  
– 698 040 139
• Płaszcz dyplomatka, garnitur oraz 
marynarka męskie rozm. 52,54 
sprzedam – 606 519 620
• Syntezator fortepian indywidualne 
lekcje praktyka i doświadczenie  
– 502 921 465 
• Sprzedam garsonierę na Kozłówku 
25 m kw., pierwsze piętro  
– 501 174 370 
• Kurdwanów. sprzedam 3-pokoje 
z kuchnią 63 m kw., 
superkomfort – 518 711 703
• Całodobowa opieka nad chorym, 
pampersy, gotowanie itp.  
– 12 296 76 40
• Niania z dużą praktyką, lubiąca 
dzieci i lubiana przez nie, 
odpowiedzialna zaopiekuje się 
dzieckiem w okolicy Wola Duchacka, 
Kurdwanów, Piaski – 600 764 859

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

MASAŻ LECZNICZY  
I RELAKSACYJNY 
z dojazdem do klienta

OFERUJEMY MASAŻ:
leczniczy • limfatyczny • klasyczny 

• relaksacyjny • odżywczy

CENY OD 25 ZŁ 
ATRAKCYJNE RABATY I PROMOCJE

Karolina Sawa

tel. 601-760-029

 W końcu gdzie się od-
będą Światowe Dni Mło-
dzieży – w Brzegach, na 
Błoniach, czy w Balicach, 
a może w Czyżynach? Ten 

chaos i bałagan może jest atrybutem młodości, ale nie 
przystoi odpowiedzialnym organizatorom. Ostateczna 
decyzja 15 maja.

 Trwają prace przy 
budowie łącznicy kolejo-
wej Kraków – Krzemion-
ki i Kraków – Zabłocie. 
Mieszkańcy, piesi i kierow-
cy, już przyzwyczaili się do 
utrudnień. Nasza część 
Podgórza została poddana kolejnej długotrwałej próbie, 
a ZIKiT eskaluje prowadzone w mieście prace, tłumacząc 
to koniecznością wykorzystania środków inwestycyjnych.

 Z okazji ŚDM na 
ul. Nowosądeckiej na-
prawiana jest nie tylko 
nawierzchnia, ale także 
chodniki.

– Na ul. Teligi, między numerem 14 a 22 zalegają 
liście przy krawężniku. Zgłaszałem to do Straży Miej-
skiej, że może sprzątną na święta, ale nie sprzątnęli – 
zgłasza Czytelnik z Prokocimia. 

 – U nas, naprzeciwko bloku przy Kurczaba 9, w dole 
są wieloletnie chaszcze. Może dałoby się zrobić tam 
parking dla samochodów? – pyta mieszkaniec.

 Na Podlesiu, w miejscu 
gdzie nad Drwinką jest 
mały mostek, łączący Pia-
ski Wielkie z Kozłówką, 
często dochodzi do kolizji. 
Z tej tranzytowej „prze-
prawy” korzysta wielu 
kierowców i pieszych. Jest 
to także droga dzieci do szkoły. Ruch tam odbywa się 
wahadłowo, a piesi w zasadzie nie mają bezpiecznego 
chodnika. W marcu doszło tam do kolejnego wypadku.

 Od 25 kwietnia na ulicy 
Tuchowskiej zostanie przy-
wrócona poprzednia organi-
zacja ruchu, wprowadzona 
w grudniu ub. r. Po prote-
stach mieszkańców i uchwale 
dzielnicy XI, ZIKiT ustąpił.

 Czy muszla w parku 
Kurdwanowskim stanie 
się miejscem zabaw i wy-
stępów? Radni Dzielnicy 
XI próbują dać temu miej-
scu szansę – może się uda?

 Także na Kurdwano-
wie trwa napór inwesto-
rów, np. przy ul. Kordiana 
poniżej Carrefoura oraz 
przy kościele Na Górce.

 Starszy mieszkaniec 
Bieżanowa zwraca uwagę 
na miejsce między cmen-

tarzem a deptakiem i boiskiem. – Zgłaszałem gdzie się 
dało, ale to nic nie dało – skarży się Czytelnik – A tam 
są chaszcze, śmieci i lumpy. 

 Przybyło nasadzeń, jak 
te na os. Piaski Nowe czy 
na Kurdwanowie. Niestety, 
niektóre stanowią wyzwa-
nie dla wandali.

 Psy czekające na swoich 
właścicieli mają anielską 
cierpliwość...

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

Sygnały
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BAR MARATON

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu  

Napisz do nas

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

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

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

SUPER PROMOCJE !!!!!

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

DO UBEZPIECZENIA PIZZA GRATIS

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
OS. KURDWANÓW,  

ul. Wysłouchów 3 lok. 2 
OS. WOLA DUCHACKA-WSCHÓD, 
ul. Białoruska 10B (przyziemie)

czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17
telefon: 501-533-226, 533-313-334

ubezpieczenianawoli@interia.pl

ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

ZWIĘKSZONY NAKŁAD!
Miło nam powiadomić Państwa, że zwiększyliśmy 
nakład „Wiadomości” o 1 500 egz. i obecnie wynosi 
on 9 tys. egz. bezpłatnych. Tę korzystną zmianę 
zawdzięczamy wieloletniej, stałej współpracy 
z drukarnią LEYKO.
Nasza gazeta dostępna jest w zakładach handlowych 
i usługowych, bibliotekach, domach kultury, 
przychodniach, aptekach, spółdzielniach mieszkaniowych 
itp. – i obejmuje zasięgiem następujące osiedla: 
Bieżanów i Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów 
Nowy, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim i Prokocim Nowy, Rżąkę, Swoszowice,  
Wolę Duchacką Wschód i Zachód.  
Gazetę (w tym numery archiwalne) można zobaczyć 
na stronie: www.wiadomoscipodgorze.pl. Aktualne 
i stare  numery można znaleźć także w osiedlowych 
filiach Podgórskiej Biblioteki Publicznej.

Wydawca

PRALNIA – MAGIEL
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

·  CZYSZCZENIE DYWANÓW 
TRZEPANIE I TRANSPORT GRATIS

· pranie pościeli z merynosów

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

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

Zapraszamy klientów indywidualnych

PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORU:
czynne: pon.-pt. 9.00-18.00  

sobota 10.00 – 14.00 
ul. Nowosądecka 41 A, tel. 12 650 19 00 
ul. Bojki 4, tel. 12 654 85 24
ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 43 04
ul. Na Kozłówce (przy taxi)
ul. Mitery 16, kom. 518 708 417
ul. Malborska 63, tel. 530 812 886

czynne od 
pon do sob: 

700 – 2000

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

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

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

TWOJA  
SKUTECZNA  
REKLAMA 

wiadomosci.krakow@wp.pl

504 853 960

– Tutaj jest  
co czytać!...

Zakładanie działalności

gospodarczej

Księgowość

Rozliczenia roczne

Wyprowadzanie  

zaległości 

Kraków, ul.Cechowa 51
budynek II lokal 3

(poniżej pętli autobusowej

przy ul. Stojałowskiego)

tel: 513-757-849

mail: biuro@projekt51.pl
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Tu, każdy może być Einsteinem!

Eksperymenty, naukowe odloty i nietypowe zajęcia..

W  tym gimnazjum wszystko stanęło na głowie. Do-

konują się tu rzeczy co najmniej dziwne: produkuje 

się pastę do zębów dla słonia, gra w  kulki chemicznymi 

substancjami, tworzy modele wyścigówek czy budowle 

3D, szaleje z fotorezystorami, wykorzystuje nawet drona. 

Mnożyć można przykłady eksperymentowania i  wyjąt-

kowych działań edukacyjnych. Złośliwcy stwierdzą, że 

nauczycielom poprzewracało się chyba w  głowach, bo 

pozwalają uczniom palić banknoty, czy prowadzić loko-

motywę albo przekonują, że w każdej kuchni można zo-

baczyć tęczę i erupcję uczniowskich pomysłów.

W Gimnazjum nr 28 w Krakowie świadomość, że kre-

atywność i  wszechstronność powinny być najważ-

niejszymi cechami nowoczesnego ucznia, zobowiązuje. 

Zostały dopięte kolejne projekty edukacyjne. I  znowu 

okazało się, że najciekawszymi rozwiązaniami, były te naj-

prostsze, ale doprawione odrobiną szaleństwa. 

Entuzjaści nie tylko wurstów mogli w języku Goethego 

poznawać atrakcje turystyczne i  specjały kulinarne 

Niemiec. Przekonanie, że nie ma to jak pożywny posiłek, 

podzielali również edukacyjni degustatorzy kuchni an-

gielskiej, pozostając pod dyskretnym urokiem starych fo-

tografii. Miłośnicy francuskiego animowali historię „Le Pe-

tit Prince”, cudnej papierowej kukiełki, która umierała, bo 

taka tylko droga wiodła do ukochanej Rose. Aby zachęcić 

młodzież do czytania lektur szkolnych, uczestnicy projek-

tu polonistycznego byli gotowi walczyć do upadłego, wy-

stawiając scenkę z „Zemsty”; oprócz pięści i kijów w ruch 

poszła również strzelba. A któż nie lubi porządnej awan-

turki? Co do wzrostu czytelnictwa można tylko powtórzyć 

za Rejentem Milczkiem:  „Niech się dzieje wola nieba, z nią 

się zawsze zgadzać trzeba”.

Nie tylko diabeł ubiera się u Prady,  
mami beadingiem…

To niewątpliwie wyjątkowe wydarzenie edukacyjne. 

Niektóre uczennice tak bardzo zafascynował świat 

beadingu, że siłą woli i  cierpliwości sprawiły, iż tysiące 

mikrych koralików równiutko nanizanych czaruje niezwy-

kłą urodą i  klasą biżuterii artystycznej. Równie nietuzin-

kowym wyzwaniem była kilkuwątkowa ekspozycja prac 

twórczych, niekiedy wręcz wizjonerskich, jakie powstały 

w pracowni plastycznej. Moda, projektowanie, recykling – 

to wszystko złożyło się na niezwykły pokaz.

Po cóż cały ten zgiełk? Szkoła może być tyglem, w którym 

aż wrze od potencjału twórczego jej uczniów. Wystar-

czy go uwolnić. Metoda projektu stwarza taką możliwość, 

rozszerzając przestrzeń edukacyjną. Samodzielność po-

szukiwań rozwija w uczniach wiarę we własne możliwości. 

„Nie mam żadnych talentów, prócz namiętnej ciekawości” 

– przekornie zwykł mawiać twórca teorii względności. 

I tak każdy może być  
Einsteinem!!!

klasę matematyczno – informatyczną,

klasę humanistyczno – medialną,

klasę językową „Świat bez granic – English opens doors”,

klasę ogólną „Lepszy start” dla uczniów z rocznika 2004,

klasę ogólną.

Grażyna Fijałkowska to 
osoba wielu talentów. Oprócz 
tego, że jest znaną radną mia-
sta i dzielnicy XII, orędow-
niczką parków, w tym Parku 
Jerzmanowskich, Parku Alek-
sandry, Parku Duchackiego 
i Parku Rzecznego Drwinki, 
a także autorką publikacji 
dotyczących jej rodzinnego 
Prokocimia, ale jest także 
artystką malarką, mającą 
w dorobku wystawy swoich 

obrazów. Stąd niedaleko do jej pasji i miłości do witraży. 
Gdy rozmawialiśmy, nieraz przebijał temat, któremu 

Grażyna Fijałkowska poświęciła wiele czasu – niejako 
odkrywając STEFANA WITOLDA MATEJKĘ, utalen-
towanego bratanka Jana Matejki. Zajęło jej to 2 lata 
żmudnej kwerendy i opracowań. Efekt jest imponują-
cy. Tytułem wstępu o zapomnianym artyście: urodził 
się w 1872 r. w Kołomyi (obecnie na Ukrainie), zmarł 
w Krakowie w 1935 r. w wieku 63 lat. Został pochowany 
na cmentarzu Rakowickim.

Nakładem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
ukazała się obszerna monografia autorstwa Grażyny 
Fijałkowskiej zatytułowana „Projektował Stefan Witold 
Matejko”.

Oto jak wprowadza w nią dyrektor placówki Michał 
Niezabitowski:

„Projektował Stefan Witold Matejko to kolejna praca 
Grażyny Fijałkowskiej opublikowana przez Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa. Tak jak i w poprzedniej 
(Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława 
Wilkosza, 2013), Autorka przedstawia sylwetkę twórcy 
równie ciekawego, co wraz z upływem lat zapomniane-
go. Stefanowi Matejce, synowi starszego brata mistrza 
Jana Matejki, przyszło zmierzyć się z błogosławień-

stwem i przekleństwem, jakim jest noszenie tego same-
go nazwiska co inny wybitny twórca. (…) Opracowanie 
Grażyny Fijałkowskiej pokazuje artystę, który nie zy-
skał wielkiego rozgłosu, jednak niezwykle pieczołowicie 
i uczciwie wykorzystał swoje przyrodzone i doskonalo-
ne w Akademii umiejętności. Rozmaitość twórczych 
zatrudnień Stefana Matejki (witraże, polichromie, mo-
zaiki, ołtarze, malarstwo, projektowanie fajansu), któ-
rych ślady rozrzucone są po wielu miejscach w Polsce, 
budzi podziw wzmacniany jeszcze przez wysoką jakość 
estetyczną jego prac. Może to skrupulatnie odszukane 
i z pietyzmem opisane dzieła Matejki młodszego choć 
w niewielkim stopniu oddadzą sprawiedliwość jego ży-
ciu i twórczości” – napisał dyrektor Niezabitowski. 

A Autorka rozwija temat następująco:
„Stefan Matejko tworzył dzieła funkcjonujące mię-

dzy stylami, operując swoistym dialogiem form minio-
nych i współczesnych. W jego pracach uderza przepych 
ornamentu, zaczerpniętego z form gotyckich oraz ele-
menty wypracowane przez nurt secesji: bogactwo i róż-
norodność rozwiązań kompozycyjnych, harmonijna 
kolorystyka, dekoracyjność, wielość kwiatów i geome-
trycznych motywów. 

Ponieważ większość życia Stefana Matejki przypadła 
na lata niewoli politycznej Polaków, swą sztukę trakto-
wał jako metodę podtrzymywania narodowych wartości 
i dążeń do odzyskania wolności. Na witrażach ukazywał 
rodzimych świętych, patronów Polski i Krakowa, zabyt-
ki, malowniczy polski krajobraz, piękno kwiatów czy na 
przykład ilustracje do dzieł Mickiewicza – propagując 
wśród wiernych kult polskości”.

Warto wzbogacić domową bibliotekę o tę pięknie wy-
daną monografię.

Oprac. JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Grażyna Fijałkowska  
„Projektował Stefan Witold Matejko”,  

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 2015

Odkrycie Stefana Matejki 

22 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury im. 
K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej odbędzie się 
finisaż wystawy fotografii Agnieszki Dyrek i Jarosława 
Kajdańskiego pt. „Park Duchacki – krajobraz przed 
wycinką”. Jej otwarcie miało miejsce 2 marca w OKK 
Wola Duchacka przy ul. Malborskiej.

Agnieszka Dyrek: „Drzewa... ciągnie mnie do nich, jak 
do starych, dobrych kumpli, dumnych, wyprężonych, też 
w przyklęku słabości, pochylonych pod mchu zarostem – 
zmurszałym garbem czasu, polegujących z przerzedzoną 
czupryną. Dziś też idę na spotkanie z parkiem pełnym przy-
jaciół, jeszcze w (prawie) nienaruszonym składzie – idę w to-
warzystwie dziwnego uczucia, którego nie potrafię nazwać, 
idę po ostatni obraz zapamiętany... dotykiem, przytuleniem, 
fotografii objęcia, żalem, smutkiem zaczepia mnie cień każ-
dego z was NAZNACZONYCH DO WYCIĘCIA...”.

Jarosław Kajdański: „Miałem kiedyś sen... Siedziałem 
w gaju, a wokół rosły drzewa na planie zegara, 12 drzew 
takich jak jawor, miłorząb, dąb, buk, sosna, brzoza, kasz-
tanowiec, klon, świerk, modrzew, lipa, akacja... (lub jak 
kto woli). Drzewa zasadzone i rosnące w oddaleniu tak, 
aby po czasie kontemplować ich koronę, ich światło i cień. 
Możesz usiąść w środku, patrzyć na wybrane drzewo, mo-
żesz usiąść pod każdym z nich patrząc na resztę... zegara. 
To powinniśmy zostawić naszym dzieciom i wnukom, aby 
też mogły porozmawiać z drzewami, wsłuchać się w to, co 
każde z nich ma nam do powiedzenia. Taki sen”.

Wystawie będzie towarzyszyła projekcja filmu Agniesz-
ki Dyrek. Będą wspomnienia, kwiz z wiedzy o walce 
o Park Duchacki, występy artystów. 

Zapraszamy

Finisaż „Krajobrazu przed wycinką”

 Fot. Agnieszka Dyrek  Fot. Jarosław Kajdański

1. Ogród, witraż na klatce schodowej w kamienicy przy ul. Staszica 19 w Krakowie, wyk. Krakowski Zakład Witrażów 
S.G. Żeleński, 1910, fot. Rafał Korzeniowski, 2015 2. Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, witraż w kościele pw. św. Miko-
łaja w Chrzanowie, wyk. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, 1913, fot. Rafał Korzeniowski, 2014 3. Królowa 
Jadwiga, witraż w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy, wyk. Krakowski Zakład Witrażów S.G. 
Żeleński, 1912, fot. Grażyna Fijałkowska, 2013 4. Edukacja Marii, witraż w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Olszynach, wyk. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, 1908, fot. Anna Fijałkowska, 2013 5. Św. Izydor oracz, 
witraż w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi, wyk. Zakłady Przemysłu Szklanego S.A. „Indu-
stria” w Krakowie, 1925, fot. Rafał Korzeniowski, 2015 6. Pejzaż z topolami, witraż w naświetlu bramy w kamienicy przy 
ul. Topolowej 46 w Krakowie, wyk. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, fot. Rafał Korzeniowski, 2010 
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XV Liceum  

Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej - Curie

WYCHOWUJEMY TRADYCYJNIE, 

KSZTAŁCIMY NOWOCZEŚNIE!

 SZKOŁA MA: 

•  kompleks boisk sportowych „Orlik” ,
•  nowoczesną salę gimnastyczną i strzelnicę sportową,
•  salę teatralną,
•  czytelnię multimedialną i bogatą bibliotekę,
•  pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt 

audiowizualny
- CZYLI BARDZO DOBRE WARUNKI DO NAUKI

I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ. 

 NASZE ATUTY:

•   klasa we współpracy z Welcome Airport Services, 
firmą działającą na lotnisku Kraków – Balice,

•  przyjazna atmosfera, lekcje w godz. 8:00 – 15:00,
•  projekty edukacyjne (także unijne),
•   wymiany międzynarodowe (Londyn, Niemcy, Włochy)

 i obozy naukowe w Polsce, 
•   współpraca z uczelniami wyższymi (udział 

w prelekcjach, wykładach, zajęciach laboratoryjnych),
•  aktywna działalność samorządu uczniowskiego,
•  doświadczeni, skuteczni i otwarci nauczyciele,

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU 

MATURALNEGO.

 NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Klasa  
Przedmioty
rozszerzone

Patronat, współpraca

A
j. polski,
historia, 
j. angielski

B
matematyka 
i geografia
lub biologia 
i geografia, 
j. angielski

           

C
biologia 
i chemia,  
j. angielski    

D
Geografia
i WOS,
j. angielski

E
historia 
i WOS,
j. angielski 

Drugi język obcy do wyboru:  
niemiecki, francuski, hiszpański, włoski

DNI OTWARTE:  
1 KWIETNIA I 30 MAJA 2016

W czerwcu: IV Bieg po zdrowie  

i Zielony Piknik z Radą Dzielnicy XII 

GIMNAZJALISTO! PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ!

RE
KL
AM

A

Trwają prace nad projektem zagospodarowania 
dawnego obozu koncentracyjnego w Płaszowie (KL 
Plaszow). Równocześnie prowadzone są działania in-
formacyjne, mające zwiększyć wiedzę krakowian i tury-
stów o historii tego miejsca, a Zarząd Zieleni Miejskiej 
rozpoczął prace porządkowe na terenie dawnego obozu.

Niemiecki, nazistowski  
obóz koncentracyjny

Niemcy rozpoczęli budowę obo-
zu pod koniec 1942 r. Początkowo 
był to obóz pracy przymusowej dla 
Żydów, ale już po kilku miesiącach 
zaczęto tu przywozić osoby innych 
narodowości. Przez kilka miesięcy 
obóz rozbudowywano i w szczyto-
wym momencie zajmował obszar 
ok. 80 ha położonych między dzi-
siejszymi ulicami Kamieńskiego, 
Heltmana i Jerozolimską. Więzio-
no tu w sumie ok. 150 tys. osób. Po 
przemianowaniu na obóz koncen-
tracyjny placówka była częścią obo-
zu koncentracyjnego na Majdanku. 
Pełną samodzielność zyskała wiosną 
1944 r. Tutejsi więźniowie praco-
wali w pobliskim kamieniołomie 
„Liban”, Fabryce Emalia Oskara 
Schindlera i innych zakładach prze-
mysłowych Podgórza.

Przed zajęciem Krakowa przez 
Armię Czerwoną, Niemcom udało 
się wywieźć obozową dokumenta-
cję, zniszczyć większość zabudowań, 
zatrzeć ślady zbrodni, stąd trudno 
ustalić dokładną liczbę zamordowa-
nych w KL Plaszow. Dziś, po ponad 
70 latach od zakończenia wojny, 
coraz trudniej ustalić wygląd obo-
zu podczas okupacji i uzgodnić po-
mysły na godne zagospodarowanie 
tego miejsca. 

Przez wiele lat teren był zanie-
dbany i zapomniany. Jedynym ele-
mentem przypominającym o tra-
gicznej historii okolicy był pomnik 
„Wyrwanych serc” autorstwa Witol-
da Cęckiewicza, odsłonięty w 1964 r. 
w miejscu, gdzie dokonywano maso-
wych egzekucji. Nie było oznaczeń 
granic dawnego obozu, tablic infor-
mujących o wydarzeniach z czasów 
okupacji, ani nawet nazwy obozu, 
która by jednoznacznie wskazywała 
na sprawców ludobójstwa. Dopiero 
przed kilku laty, dzięki działaniom 
społeczników, w tym Rady Dzielnicy 
XI, przyjęto nazwę, która wprost mówi, że był to nie-
miecki, nazistowski obóz koncentracyjny. 

Spory o zagospodarowanie
Wszystkie wspomniane braki sprawiały, że przez 

wiele lat ten rozległy teren był traktowany jako miej-
sce rekreacji, spacerów z psami, towarzyskich spotkań. 
Dyskusję o przeszłości i przyszłości wywoływały tylko 
„incydenty” – np. znalezienie szczątków ludzkich, za-
malowanie pomnika antysemickimi napisami, itp.

Co prawda w 2007 r. wybrano projekt zagospoda-
rowania terenu dawnego KL Plaszow, ale prac nigdy 
nie rozpoczęto. Z jednej strony brakowało pieniędzy 
w budżecie Miasta Krakowa, a z drugiej strony Gmina 
Wyznaniowa Żydowska i inne środowiska zgłaszały za-
strzeżenia do przyjętych rozwiązań. Głównie chodziło 
o to, że Gmina Wyznaniowa Żydowska traktuje teren 
dawnego obozu jako wielkie cmentarzysko i chciałaby 
do minimum ograniczyć prace budowlane. Tymczasem 

przyjęty projekt zakładał znaczącą ingerencję w teren, 
co faktycznie mogło oznaczać naruszenie wielu miejsc 
pochówku.

W 2013 r. przyjęto nową wersję projektu, w której 
uwzględniono zgłaszane zastrzeżenia. W ub.r. do prac 
nad zagospodarowaniem obszaru dawnego obozu włą-
czyło się Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Zgod-
nie z przyjętymi założeniami, teren KL Plaszow ma 
być przyłączony do Trasy Pamięci, którą tworzą dziś 

placówki: Ulica Pomorska, Apteka 
„Pod Orłem” oraz Fabryka Emalia 
Oskara Schindlera. Zespół wspo-
mnianych placówek miałby stworzyć 
Muzeum Pamięci, którego misją 
byłoby upamiętnianie dziejów Kra-
kowa w czasie II wojny światowej. 
W ostatecznym wypracowaniu kon-
cepcji działania Muzeum Pamięci 
ma pomóc Muzeum Historycznemu 
Miasta Krakowa rada społeczna, 
której powołanie planowane jest 
w najbliższych miesiącach.

Dyskusje trwają, ścierają się różne 
wizje i pomysły. Gmina Wyznanio-
wa Żydowska uważa, że wystarczy-
łoby ogrodzenie terenu, ustawienie 
tablic informacyjnych, odtworzenie 
dawnych alejek obozowych oraz 
stworzenie izby pamięci w dawnym 
karcerze. Władze Krakowa mówią 
o zachowaniu pamięci, przywróce-
niu godności miejsca, działaniach 
informacyjnych, ale brak w tym 
konkretów. Sprawa rozbija się nie 
tylko o pieniądze potrzebne na za-
gospodarowanie terenu, ale i o kwe-
stie własności gruntów, które należą 
nie tylko do Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej i Miasta, ale i do osób 
prywatnych.

Informacja i edukacja
Nie czekając na przyszłe rozstrzy-

gnięcia, kilka instytucji porozumia-
ło się odnośnie akcji informacyjnej 
dotyczącej historii KL Plaszow. Je-
wish Community Centre oraz Ośro-
dek Studiów nad Historią i Kulturą 
Żydów Krakowskich przygotowały 
ulotki zawierające informacje o hi-
storii tego miejsca i jego mapkę 
z zaznaczonymi najważniejszymi 
obiektami (m.in. cmentarze, miej-
sce egzekucji), które na początku 
kwietnia rozdawano osobom spa-
cerującym po terenie dawnego obo-
zu. Natomiast Ośrodek Badań nad 

Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki UJ opracował 
projekt „Gdzie jest obóz”, którego celem jest pogłębie-
nie wiedzy o historii i sprowokowanie do konstruktyw-
nej dyskusji i przyszłości terenu po KL Plaszow.

Ważnym elementem w wyznaczaniu kierunków za-
gospodarowaniu dawnego obozu jest akcja „Pamiętaj 
z nami” organizowana przez Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa, której tegoroczna edycja w całości 
poświęcona jest historii obozu w Płaszowie. Konferen-
cja z udziałem muzealników, historyków, socjologów 
i architektów, spacer po terenie dawnego obozu, zwie-
dzanie wystaw tematycznych i „Bieg Pamięci” – mają 
ożywić pamięć tragicznych wydarzeń i pomóc w wy-
pracowaniu najciekawszej, spełniającej oczekiwania 
wszystkich zainteresowanych środowisk, koncepcji god-
nego upamiętnienia terenu niemieckiego nazistowskie-
go obozu KL Plaszow.

Fot.

Przywrócić godność miejsca
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RE
KL
AM

A
KLASA OGÓLNA 
dla uczniów dopiero odkrywających 
swoje pasje; w zależności od potrzeb 
istnieje możliwość zwiększenia godzin 
z wybranych przedmiotów

KLASA OGÓLNA DLA UCZNIÓW 
Z DYSLEKSJĄ, DYSGRAFIĄ 
I DYSORTOGRAFIĄ 
dodatkowa godzina języka polskiego 
i matematyki; zajęcia wspomagające 
pisanie i czytanie ze zrozumieniem

KLASA OGÓLNA Z POSZERZONĄ 
EDUKACJĄ  JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
dodatkowa godzina języka  
angielskiego, zajęcia rozwijające 
zdolności i umiejętności  
lingwistyczne

Zapewniamy: 
•   odnowioną bazę dydaktyczną 

(nowoczesna pracownia komputerowa 
i dobrze wyposażone pracownie 
przedmiotowe oraz sale multimedialne, 
sala gimnastyczna, taneczna i siłownia)

•   ciekawe zajęcia pozalekcyjne i liczne 
akcje charytatywne

•   opiekę psychologiczno-pedagogiczną, 
indywidualną pracę z uczniami 
zdolnymi i o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych

•   a przede wszystkim naukę w przyjaznej 
atmosferze pod okiem doświadczonej 
i zaangażowanej kadry pedagogicznej.

www.gim27.krakow.pl 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  SZÓSTOKLASISTÓW  

do  następujących  klas  pierwszych  na  rok  szkolny  2016/17:

GIMNAZJUM NR  27
im. płka H. Dobrzańskiego Hubala

 30-624 Kraków, ul. Malborska 98 

 12 655 09 89   

 szkola@gim27.krakow.pl

Fundacja jest organizacją pożytku 

publicznego KRS: 0000037904

Dane niezbędne do przelewu:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

PKO BP XV/O Warszawa, nr konta:  

50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

z tytułem wpłaty:  

Kasia Skrzypiec nr 4178 

Z góry dziękujemy w swoim i jej imieniu  

za ewentualne wpłaty.  Rodzice

Szanowni Państwo,
Jeśli jeszcze nie złożyliście zeznania podatkowego za rok 
2015, a chcielibyście pomóc naszej córeczce Kasi, która 
choruje na Zespół Sturge-Webera, prosimy o przekazanie 
1% podatku na konto, które udostępniła jej Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą". Kasia jest cudownym, 
wesołym dzieckiem, które do normalnego funkcjonowania 
wymaga wielu zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy 
pedagoga, psychologa i logopedy. Aktualnie usuwamy 
naczyniaka, który zajmuje połowę twarzy.

1%

JAK TO ZROBIĆ?  
w formularzu PIT należy podać: Numer KRS: 0000338389  
Cel szczegółowy: 10698 – Grupa OOP – Obudźmy Wojtka. 

Zaznaczyć krzyżykiem pole – Wyrażam zgodę
w przypadku darowizny dla Wojtka przelew należy adresować: 

Fundacja SEDEKA, ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa
Nr konta: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036

Tytuł przelewu:  
10698 – Grupa OPP – Obudźmy Wojtka Zdążyć z Pomocą

OBUDŹMY WOJTKA 
Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś na co przeznaczyć  
1% podatku – pomóż nam obudzić Wojtka! 

9-letni Wojtek w nocy 8 kwietnia 2015 doznał wstrząsu anafi-
laktycznego, zatrzymania akcji serca i zapadł w śpiączkę.  
o leczeniu szpitalnym i kilkumiesięcznym pobycie w war-
szawskiej Klinice Budzik pod koniec grud-
nia został przewieziony do domu. Obecnie 
jest w stanie minimalnej świadomości, 
ma niedowład czterokończynowy, jest 
całkowicie zależny od opieki innych.  
Aby mu stworzyć szanse na powrót do 
zdrowia musi mieć zapewnioną długo-
trwałą, specjalistyczną rehabilitację. 
Przekazując 1% podatku dochodowego 
na subkonto Wojtka utworzone w Funda-
cji SEDEKA pomagasz w jego rehabilitacji.

W formularzu PIT wpisz numer:  
KRS 0000037904

W rubryce informacje uzupełniające  
– cel szczegółowy 1% podaj:  

24463 Ziętarska Monika

Za pośrednictwem Fundacji Dzieciom  
„Zdążyć z Pomocą“ pomożesz naszej Córce w walce  
z nieuleczalną chorobą genetyczną Sanfilippo III C

Dziękujemy !!!

Wypełniasz PIT? 
 Przekaż 1% podatku!

Od redaktora

Trzy grosze
TRASA LIPSKA – UPST. Teraz, gdy mamy armagedon 
komunikacyjny w Podgórzu związany z wewnątrzmiejską 
inwestycją kolejową, przychodzi na myśl Trasa Lipska 
i dyskusje związane z jej projektem. Powtarzam pytanie, 
dlaczego nie można było negocjować kontraktu unijnego 
tak, aby oprócz linii tramwajowej oraz traktu pieszego 
i rowerowego, dołączyć także pas jezdni? Przydałoby się 
teraz, prawda? Nie dało się, czy się nie potrafiło tego zała-
twić? – oto jest pytanie.
PRZYDASIE. Znacie Państwo „przydasie”? Dla jednych 
to blokowanie przepływu energii, dla drugich łączność ze 
światem minionym, także szansa na bycie „złotą rączką”. 
Świat pędzi przed siebie na oślep, wiążąc ludzi „pasami 
bezpieczeństwa” (do układów, systemów, zależności itp.). 
Szybciej i łatwej kupić coś nowego niż naprawić stare, 
nawet jeśli działa. Eutanazje dla przedmiotów nieoży-
wionych już praktykujemy. Kult nowego i kult młodości 
szaleje i zbiera żniwa. Ale... to się kiedyś odbije rykosze-
tem – zobaczycie. Wrócimy do pojęć i maszyn prostych... 
Na przykład wiersz Tuwima, z jego pietyzmem, z mą-
drym przywiązaniem do starzyzny. Odnalezione zdjęcia, 
listy, guziki, zasuszone w książkach liście... Wzruszenia 
i emocje, pretekst do refleksji i namysłu. Graty, bibeloty, 
przydasie – jakże wspaniale, zmysłowo opisał taki świat 
Bruno Schulz. Mickiewicz, Reymont, Prus, malarstwo: 

choćby detale Wyspiańskiego, muzyka: choćby krajobrazy 
Chopina – to są przydasie. To mistrzowie, którzy wiedzieli, 
w czym zaklęte są nasze serca, nasza pamięć i tożsamość... 
Moje biurko to jakby część mnie, jestem w tych szczegó-
łach, pamiątkach, sprzątanie go (jak i małego zapchanego 
pokoju) to wyzywanie. Oczywiście to tylko materia, gdy jej 
zabraknie, ślad pozostanie we mnie.
WIOSNA. Byłem świadkiem ptasiej, rodzinnej awantury. 
– Tijuuu, tijuuu, fiu, fiu, fiu, tjurlii, tjurlii... – Oczy przy-
mknięte, przepona rozdęta, zaraz pęknie. A on dalej swoje, 
słuchają kwiaty, słuchają ludzie... Nagle przysiada nad nim 
większa, bezbarwna ptaszyna i zaczyna w tę melodię: – Prze-
stań się wydzierać! już starczy, zobacz, ile już mamy jaj, trze-
ba je wysiedzieć, wracaj do gniazda, popraw je, bo chybocze, 
sąsiedzi mają lepsze, większe, wygodniejsze, z widokiem... 
Zapadła głucha cisza, zrobiło się głupio... Panowie, jest 
rada, połączcie swe siły w związkowe ptasie chóry, wyśpie-
wajcie swoje arie ku chwale Natury, niech ona wam śpiewa-
kom-artystom sowicie, w czym zechcecie, wynagrodzi.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI


