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ŚDM – informacje dla mieszkańców � Boży Jurek � Polska gola! 
Brexit a założenia UE � Relacja po rajdzie � Podgórskie Dyktando

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

NAPRAWA, OBSŁUGA
I DEZYNFEKCJA 

UKŁADU WENTYLACJI

PRZEGLĄDY 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

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

ZMIANA ADRESU!
PIOMAR, Wola Duchacka, 
ul.Dauna 95A (wjazd od Nowosądeckiej)

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA OGÓLNA
WULKANIZACJA

12 657 23 75
513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW RABATY

Sztuka dobrego drukuuku

W
YNAJEM

ul. Kijanki 2 

(róg Cechowej i Tuchowskiej)

tel. 506 151 872 

Wynajmę na działalność usługową, handlową 

i biurową lokale od 25 m2 do 110 m2

• obszerny parking  

• dogodny dojazd

• pomieszczenia klimatyzowane

• rekuperacja

Informacje dla mieszkańców na str. 2 - 3

Przeglądy wakacyjne!Przeglądy wakacyjne!
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RUCH PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Przed nami 31. Światowe Dni Młodzieży, podczas 

których w dniach 26 – 31 lipca br. nasze miasto od-
wiedzą setki tysięcy pielgrzymów, tysiące „zwykłych” 
turystów. Jak się poruszać po Krakowie, co robić w sy-
tuacjach „nietypowych”, o czym koniecznie trzeba wie-
dzieć? Przedstawiamy praktyczne wskazówki.

PORUSZANIE SIĘ SAMOCHODEM 

W czasie trwania ŚDM miasto zostanie podzielone na 
kilka stref, w których będą obowiązywały ograniczenia 
w poruszaniu się pojazdów. Strefy można podzielić na 
dwie grupy.

Pierwsza, to strefy zamknięte „Błonia” (w dniach 
23.07 - 01.08) i „Łagiewniki” (w dniach 26.07 - 31.07). 
To obszar ograniczony ulicami Tischnera, Zakopiańska, 
Jugowicka, Podmokła, Herberta, Turowicza do Tischnera. 
Zaliczone do nich ulice będą zdominowane przez pieszych 
i tylko nieliczne pojazdy będą miały prawo do wjazdu.

Druga grupa, to trzy strefy o ograniczonym ruchu.
Nr 1 – w uproszeniu to teren Krowodrzy (między 

ul. Królowej Jadwigi, Armii Krajowej i Czarnowiejską), 
ścisłego centrum, Grzegórzek, Kazimierza i Starego Pod-
górza. Ograniczenia w dniach 26.07 - 01.08.

Nr 2 – to obie strefy zamknięte, obszar nr 1 plus tereny 
sięgające ulic Conrada, Opolskiej i 29 Listopada na półno-
cy oraz Południowej Obwodnicy Autostradowej Krakowa. 
Ograniczenia w dniach 26.07 - 01.08.

Nr 3 – wschodnia część miasta i tereny aż po drogę nr 
75 biegnącą od Targowiska, przez Niepołomice po ul. Igo-
łomską. Ograniczenia w dniach 29.07 - 31.07.

żąca towar mieści się poza strefą, dojazd będzie możliwy 
tylko w godzinach 0:00 - 10:00.

Pracownicy dojeżdżający do fi rm 
zlokalizowanych w strefach ograniczonego ruchu muszą 

mieć identyfi katory z literami PR (pracownik). Pracodaw-
ca musi na nich napisać: „Pojazdem o numerze rejestracyj-
nym… dojeżdża do pracy pracownik fi rmy…   zlokalizowa-
nej przy ulicy…” oraz potwierdzić to podpisem i pieczątką 
fi rmową. Tak wypełniony druk należy umieścić za przed-
nią szybą samochodu. Dojazd do strefy, w której znajduje 
się zakład pracy, możliwy będzie od godz. 0:00 danego 
dnia, do godz. 10:00 (wyjątkiem jest strefa Łagiewniki, 
gdzie dojazd będzie możliwy tylko do godz. 8:00).

Takie same zasady dotyczą poruszania się pojazdów 
służbowych fi rm działających w strefach ograniczonego 
ruchu. Ich kierowcy muszą mieć dokumenty poświadcza-
jące prowadzenie działalności w danej strefi e.

Dojazd do placówek służby zdrowia
Chcąc dotrzeć do takiej placówki położonej w Strefi e 

Ograniczonego Ruchu trzeba posiadać identyfi kator SZ 
(szpital). Uprawnia on do dojazdu nie tylko do szpitala, 
ale i innych placówek medycznych na danym obszarze. Na 
identyfi katorze trzeba wpisać nazwę placówki i jej adres.

UWAGA kierowcy! 
Planując podróż, zwłaszcza, jeśli przebiegać będzie 

ona w pobliżu stref zamkniętych, strefy ograniczone-
go ruchu nr 1, czy też po ulicach, na których spodzie-
wany jest wzmożony ruch pieszych, należy się liczyć 
z możliwością niezapowiedzianych zmian. Takie decy-
zje mogą być podjęte przez policjantów zabezpiecza-
jących dany rejon miasta i nie da się ich przewidzieć 
z wyprzedzeniem.

Od 26.07 do 31.07 ruch Alejami Trzech Wieszczów 
od (ul. Czarnowiejskiej) i dalej ul. Kamieńskiego aż do 
Ronda Matecznego będzie się odbywał tylko jedną nitką 
jezdni. Druga będzie przeznaczona dla pieszych i komuni-
kacji zbiorowej.

Podobna zasada będzie wprowadzona w dniach 30 - 
31.07 na ulic Kamieńskiego i Wielickiej (od stacji BP), 
z tym, że na tej ostatniej od ul. Teligi dwa pasy jezdni 
w kierunku Wieliczki będą dostępne dla pieszych, komu-
nikacja zbiorowa pojedzie bowiem ulicą Teligi do pętli na 
Bieżanowie.

Trzeba też pamiętać, że w dniach, gdy pielgrzymi 
będą szli do Brzegów lub z nich wracali zostanie zmie-
niona organizacja ruchu na ulicach prowadzących na 
wschód. Dotyczy to m.in. ulic Nowosądeckiej i Wielic-
kiej oraz Bieżanowskiej i Surzyckiego. Dwie ostatnie 
będą w całości przeznaczona dla pieszych!

Bardziej szczegółowe informacje udzielane są pod nu-
merem telefonu 12 616 86 06, ale ZIKiT prosi, by dzwo-
nić w naprawdę wyjątkowych sytuacjach, by wcześniej 
dokładnie zapoznać się z informacjami w Internecie.

Uwaga! W razie potrzeby wszystkie identyfi katory 
można otrzymać w siedzibach rad dzielnic.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA 

Podczas Światowych Dni Młodzieży komunikacja miej-
ska, rowery i podróże piesze będą podstawową formą prze-
mieszczania się po Krakowie. W tym celu wprowadzonych 
zostanie kilka zmian, które mają ułatwić podróż pasaże-
rom. Jedną z nich jest wytyczenie dodatkowych buspa-
sów, które usprawnią ruch autobusów między poszcze-

gólnymi strefami. Buspasy pojawią się między innymi na 
ul. Opolskiej, Nowohuckiej czy Konopnickiej.

Kolejnym udogodnieniem będą specjalne linie, zwięk-
szona także zostanie liczba kursów. W sumie w trakcie 
ŚDM kursować będzie 250 tramwajów (50 proc. więcej 
niż w wakacyjny dzień roboczy) i 580 autobusów (ponad 
40 proc. więcej niż w wakacyjny dzień roboczy).

Przypominamy, że informacje o zmianach w funkcjo-
nowaniu komunikacji ukazują się na bieżąco na stronie 
www.kmkrakow.pl Zachęcamy też do skorzystania z wy-
szukiwarki połączeń www.JakDojade.Pl

Warto zapamiętać, że: 
•  27.07. (środa) nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego 

na Salwator oraz przez ul. Franciszkańską.
•  27.07. - 31.07. (środa-niedziela) nastąpią wstrzymania 

ruchu pojazdów komunikacji miejskiej na wybranych 
ulicach, w tym: Konopnickiej, Księcia Józefa, Focha, 
Piastowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolski, Po-
wstańców Śląskich, Ofi ar Dąbia, aleja Pokoju. Ruch na 
Alejach Trzech Wieszczów powinien być utrzymywany 
tak długo, jak będzie to możliwe.

Główne trasy i utrudnienia w poszczególnych rejonach 
Z Bieżanowa do Centrum. Na tej trasie utrudnienia 

będą szczególnie zauważalne z momentem zmiany orga-
nizacji ruch na ul. Bieżanowskiej i wprowadzeniem tam 
Strefy Zamieszkania (30–31 lipca, sobota-niedziela). Do-
datkowo, w tych samych dniach, utrudniony będzie prze-
jazd ul. Wielicką. Dojazd będzie więc trudniejszy podczas 
części wydarzeń związanych z uroczystością w Brzegach 
(30-31 lipca), niż podczas wydarzeń zlokalizowanych na 
Błoniach (26-29 lipca).

Z Kurdwanowa do Centrum. Podobnie jak w przy-
padku trasy z Bieżanowa, szczególnie zwrócić należy 
uwagę na zmiany w organizacji ruchu związane z wyda-
rzeniami w Brzegach oraz zmianami organizacji ruchu 
na Wielickiej. Ponadto w rejonie Kurdwanowa znajdą się 
parkingi autokarów oraz spodziewany jest wzmożony ruch 
pieszych.

Z Borku Fałęckiego do Centrum. Trasa ta przebiega 
obok Strefy Wyłączonej z Ruchu – Łagiewniki. Jest to też 
rejon miasta, w którym przez cały czas trwania ŚDM na-
leży spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych do ła-
giewnickich sanktuariów. Kulminacja utrudnień nastąpi 30 
lipca (sobota).

Zmiany w komunikacji miejskiej 
Przez cały okres trwania Światowych Dni Młodzie-

ży będzie wstrzymana komunikacja do Cichego Kącika 
(jej wznowienie nastąpi 3 sierpnia).

Do 25 lipca włącznie komunikacja miejska będzie 
funkcjonowała wg wakacyjnych rozkładów jazdy.

W dniu 26.07 (wtorek) do godz. 9.00 komunikacja 
będzie funkcjonowała wg „szkolnych” rozkładów na 
dni powszednie i na „tradycyjnych” trasach. Nie można 
jednak wykluczyć opóźnień w kursowaniu ze względu na 
przybywanie pielgrzymów do miasta, odnajdywanie przez 
nich miejsc zakwaterowania i miejsc katechez, spotkań itp.

Po porannym szczycie, czyli po godz. 9, 26.07 (wto-
rek), zostaną uruchomione specjalne linie korytarzowe: 
tramwajowe i autobusowe, które będą kursować aż do 
29.07 z dużą częstotliwością (3-5 minut).

Linie korytarzowe tramwajowe
1.  Kopiec Wandy – al. Jana Pawła II – rondo Czyżyńskie 

– al. Pokoju – Grzegórzecka – Centrum Kongresowe – 
Kapelanka – Łagiewniki;

2.  Os. Piastów – Mikołajczyka – Bieńczycka – Mogilska 
– Grzegórzecka – Starowiślna – Korona – Wadowicka 
– Borek Fałęcki;

3.  Kurdwanów – Nowosądecka – Wielicka – estakada – 
Kuklińskiego – al. Powstania Warszawskiego – tunel – 
Krowodrza Górka.

Linie korytarzowe autobusowe
1.  Nowy Bieżanów Południe – Teligi – Wielicka – 

Kamieńskiego - Konopnickiej – Centrum Kongresowe;
2.  Kombinat – pl. Centralny im. R. Reagana – Bora-

Komorowskiego – Lublańska – al. 29 Listopada – Nowy 
Kleparz – Plac Inwalidów;

3.  Chełmońskiego Osiedle – Armii Krajowej – Miasteczko 
Studenckie AGH;

4.  Plac Centralny im. R. Reagana – Andersa – Bora-
Komorowskiego – Opolska – Armii Krajowej – Brono-
wice Małe.

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wielickiej i Teligi

Strefa zamieszkania - ul. Bieżanowska. Pieszy może poru-
szać się cała szerokością ulicy, maksymalna prędkość po-
jazdów 20 km/h

Są to obszary, w które nie każdy pojazd będzie mógł 
wjechać. Planując podróż warto sprawdzić, czy odbędzie 
się ona w ramach jednej strefy, czy też konieczne będzie 
przekroczenie granicy stref. Jeśli tak, koniecznie należy 
sprawdzić, czy pojazd będzie dopuszczony do wjazdu 
w kolejną strefę.

Dokumentem uprawniającym do wjazdu w strefę 
ograniczonego ruchu są wjazdówki lub identyfi katory 
mieszkańca.

Wjazdówki do którejkolwiek strefy są wydawane przez 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Można je 
uzyskać tylko w wyjątkowych przypadkach. Większości 
krakowian wystarczą opisane niżej identyfi katory.

Identyfi kator mieszkańca (z literą M) 
Można go pobrać ze strony internetowej ZIKiT i wydru-

kować, wypełnić i umieścić za szybą pojazdu. Mieszkańcy 
powinni mieć przy sobie dokument określający zameldo-
wanie na terenie danej strefy (nowe dowody osobiste nie 
mają rubryki „zameldowania”, ale na szczęście informa-
cja o miejscu zamieszkania jest w prawie jazdy) lub inny 
dokument potwierdzający zamieszkanie w danej strefi e, 
np. aktualną umowę najmu, decyzją o wymiarze podatku 
od nieruchomości, imienny rachunek z adresem, itp.

Pojazd zaopatrzenia 
Tego typu pojazdy winny mieć umieszczony za przednią 

szybą napis „Zaopatrzenie”. Jeżeli towary dowożone będą 
tylko w obrębie strefy, to wystarczy, aby kierowca poru-
szał się fi rmowym autem z identyfi katorem „PS” (pojazd 
służbowy) z podpisem i pieczątką pracodawcy oraz wy-
drukiem „Zaopatrzenie”. W przypadku, gdy fi rma dowo-
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Po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 61 lat
zmarła nasza koleżanka redakcyjna
ZOFIA MAŁGORZATA ŻMUDZKA

Była dobrym, zaangażowanym dziennikarzem, 
wrażliwym szczególnie na sprawy społeczne.

Pisała także opowiadania.
Wieczne odpoczywanie racz dać jej Panie!

Zosiu, spoczywaj w pokoju!
Zespół redakcji „Wiadomości”

PRAKTYCZNE INFORMACJE

INFORMACJA MEDYCZNA

KONKRETNE ODPOWIEDZI 
NA WAŻNE PYTANIA

12 661 22 40 to numer Całodobowego Telefonu Infor-
macji Medycznej. Telefon działa 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

Od 25 lipca do 2 sierpnia infolinia zostanie wzmoc-
niona o obsługę w sześciu językach obcych, tj. angiel-
skim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim 
i rosyjskim oraz dodatkowe stanowiska obsługi. Zakres 
udzielanych informacji zostanie poszerzony o informa-
cje dot. zabezpieczenia medycznego dla uczestników 
Światowych Dni Młodzieży, na podstawie danych prze-
kazanych przez Wojewodę Małopolskiego i Krakowskie 
Pogotowie Ratunkowe, w tym o polowych namiotach 
szpitalnych, pieszych i zmotoryzowanych patrolach me-
dycznych, organizacji opieki zdrowotnej w tym czasie.

Infolinia będzie też oczywiście udzielała informacji 
w dotychczasowym zakresie m.in.: o czasie oczekiwa-
nia na świadczenia medyczne, godzinach pracy aptek, 
nocnej i świątecznej pomocy medycznej, szpitalnych od-
działach ratunkowych, ambulatoryjnej opiece specjali-
stycznej, podstawowej opiece zdrowotnej i programach 
polityki zdrowotnej fi nansowane przez Miasto Kraków 
i NFZ.

Nadzór nad działalnością Całodobowego Telefonu 
Informacji Medycznej sprawuje Biuro ds. Ochrony 
Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 

Informacje opracował: KRZYSZTOF DULIŃSKI

Mieszkańcy pytają o wiele spraw. Zarząd Infra-
struktury Komunalnej i Transportu przygotował swo-
iste vademecum odnośnie kwestii, które nie znalazły się 
w innych materiałach.

 Czy posiadając wjazdówkę do jednej strefy ogra-
niczonego ruchu jako mieszkaniec, mogę swobodnie 
wjeżdżać także do innych stref?

To zależy. Wjazdówka do strefy nr 1 (Stare Podgórze, 
część Krowodrzy) działa również w strefach nr 2 i 3 (czyli 
w sumie w trzech strefach), wjazdówka do strefy nr 2 – na 
obszarze nr 2 i 3, natomiast wjazdówka do strefy nr 3 obo-
wiązuje wyłącznie w strefi e o tym numerze. (Szczegółowe 
granice stref w tekście obok).

Jeden bilet
15 zł za przejazd komunikacją miejską przez 6 dni – 

Rada Miasta Krakowa zdecydowała o stworzeniu biletu 
wielokrotnego przejazdu, obowiązującego w granicach 
miasta i na trasach aglomeracyjnych w dniach od 26 do 
31 lipca, czyli podczas Światowych Dni Młodzieży.

Preferencyjna cena biletu ma zachęcić krakowian, 
aby w czasie ŚDM pozostawili swoje samochody pod 
domem i skorzystali z komunikacji miejskiej. O wprowa-
dzenie zachęt dla tych, którzy zrezygnują z samochodu 
apelowali podczas konsultacji społecznych mieszkańcy. 
Pielgrzymi mają zagwarantowane już przejazdy w ra-
mach pakietów, które wykupił dla nich Komitet Orga-
nizacyjny ŚDM.

Bilet nie będzie wymagał wielokrotnego kasowania 
i w okresie jego ważności możliwa będzie nieograniczo-
na liczba przesiadek. Jest wygodniejszy w użyciu oraz 
tańszy od „standardowych” biletów siedmiodniowych 
(obowiązujących w II strefach kosztuje 62 zł, natomiast 
tygodniowy na jedną strefę – 48 zł).

Śmieci
Ze względu na ograniczenia i zmiany w organizacji 

ruchu, jakie mogą pojawić się podczas ŚDM, w niektó-
rych rejonach miasta odbiór odpadów z posesji może 
nastąpić w inny dzień niż wynika to z harmonogramu. 
Z tych samych powodów i tam, gdzie to konieczne, od-
biór odpadów może odbywać się w godzinach nocnych.

MPO przypomina, że przed rozpoczęciem Świato-
wych Dni Młodzieży czasowo wstrzymane będą pro-
gramy: odbioru odpadów zielonych - od 18 lipca do 
5 sierpnia. MPO prosi, by w tym czasie nie wystawiać 
worków z odpadami przed posesje. Odpady zielone 
można dowieźć samodzielnie do kompostowni w Cen-
trum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40; 
odbiór odpadów wielkogabarytowych - od 25 lipca do 
5 sierpnia; program odbioru sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego –  od 18 lipca do 5 sierpnia „Elek-
trobrygada na telefon“; oraz realizowany przez MPO 
i Polski Czerwony Krzyż pilotażowy program odbioru 
tekstyliów „100% korzyści“ - od 18 lipca do 5 sierpnia.

Na czas trwania Światowych Dni Młodzieży, MPO 
uruchomi specjalną 24-godzinną infolinię: 12 646 23 61, 
pod którą mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzebę 
interwencji w sprawie czystości lub odbioru odpadów.

Apteki
Rada Miasta Krakowa zdecydowała o wydłużeniu na 

czas Światowych Dni Młodzieży czasu pracy 28 aptek  
i zwiększeniu z 10 do 20 liczby aptek całodobowych. 
Zmiany będą obowiązywały od 26 lipca do 1 sierpnia.

Najbliższe nam apteki całodobowe znajdują się przy 
ul. Ćwiklińskiej 10 (Apteka Dr Max), Kalwaryjskiej 94 
(Apteka Dbam o Zdrowie), Stojałowskiego 6 (Apte-
ka Dbam o Zdrowie), Wolskiej 1 (Apteka Galaktyka) 
i Wysłouchów 49 (Apteka Dbam o Zdrowie) oraz ul. 
Starowiślna 82.

Listę aptek całodobowych można znaleźć na stronie 
www.krakow.pl w zakładce Nasze Miasto, wybierając 
w menu po lewej stronie opcję Apteki w sekcji Zdrowie.

W dniach 30 - 31.07 (sobota-niedziela) komunikacja 
będzie funkcjonowała wg „szkolnych” rozkładów jazdy 
na dni powszednie. Będę też działały linie „korytarzowe”.

Linie korytarzowe tramwajowe
1.  Krowodrza Górka – tunel – al. Powstania Warszawskie-

go – Kuklińskiego – Lipska - Mały Płaszów;
2.  Bronowice Małe – Królewska – Karmelicka – Dunajew-

skiego – Basztowa - Lubicz – al. Powstania Warszaw-
skiego – Kuklińskiego – Lipska – Mały Płaszów;

3.  Czerwone Maki – Grota-Roweckiego – Brożka – Kal-
waryjska – Limanowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy 
Bieżanów;

4.  Borek Fałęcki – Zakopiańska – Kalwaryjska – Lima-
nowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów.

Linie korytarzowe autobusowe:
1.  Kombinat - Plac Centralny im. R. Reagana – al. Poko-

ju – Nowohucka – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów 
Południe.

RUCH PIESZY 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygo-
tował schematy dojść pielgrzymów na uroczystości Świa-
towych Dni Młodzieży na Błonia, do sanktuarium w Ła-
giewnikach oraz na Campus Misericordiae w Brzegach.

Na terenach oddalonych od wspomnianych miejsc ruch 
pieszych będzie się odbywał po chodnikach. Im bliżej 
miejsc uroczystości, w miarę narastania potoku pielgrzy-
mów, będą im „przyznawane” coraz większe prawa – naj-
pierw do poruszania się połową jezdni, a później piesi będą 
mieli do dyspozycji całą jezdnię.

Największe zmiany dotkną ulic Bieżanowskiej i Su-
rzyckiego prowadzących do Brzegów, które w dniach 30 
- 31 lipca będą dostępne tylko dla pieszych i zmotoryzo-
wanych mieszkańców. Ci ostatni muszą się jednak liczyć 
z faktem, że w sobotę, gdy pielgrzymi będą szli na czu-
wanie do Brzegów oraz w niedzielę, gdy będą wracali 
z mszy świętej (czyli wczesnym popołudniem), wjecha-
nie na te ulice będzie po prostu fi zycznie niemożliwe. 
Podobna sytuacja może wystąpić też na ciągu ulic Christo 
Botewa – Lipska – Saska oraz Wielicka – Kamieńskiego/
Nowosądecka.

OBSZAR ZAMKNIĘTY ŁAGIEWNIKI. 
UPRAWNIENI DO WJAZDU:

• mieszkańcy tego obszaru
• pojazdy zaopatrzenia 00:00 – 10:00
• oznakowane pojazdy służb specjalnych i medycznych
•  KMK, komunikacja zbiorowa, taxi – w godz. funkcjo-

nowania KMK
•  pojazdy z zezwoleniami zarządu drogi
•  pojazdy osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązują-

cym oznakowaniem
•  goście hotelowi z rezerwacją i miejscem parkingowym 

poza pasem drogowym
•  dojazd do CH Zakopianka i fi rm w obszarze (Zakopiań-

ska, Marcika, Połomskiego (Biedronka)), dojazd do sta-
cji paliw przy ul. Fredry.

Obszar zamknięty Łagiewniki. Brak możliwości wjazdu 
w dniach 26-31.07. Ulice graniczne Tischnera, Zakopiańska, 
Jugowicka, Podmokła, Herberta, Turowicza do Tischnera.

 Czy utrudnienia w strefach będą obowiązywać przez 
całe ŚDM?

To zależy od konkretnej strefy. W ścisłym centrum Kra-
kowa zmiany w organizacji ruchu będą trwać najdłużej, 
aż do poniedziałku 1 sierpnia. Natomiast na wschodzie 
Krakowa strefa ograniczonego ruchu będzie obowiązywać 
tylko w trzy ostatnie dni lipca.
 Kierowcy winni mieć identyfi kator za szybą samo-
chodu. A co mają zrobić motocykliści?
W przypadku poruszania się motocyklem odpowiedni 
identyfikator i dokumenty należy po prostu mieć przy 
sobie.
 Czy będą ograniczenia w poruszaniu się rowerem?

Rowerem będzie można poruszać się po Krakowie pra-
wie wszędzie. Wyjątkiem będzie aleja 3 Maja, alejki wo-
kół Błoń i obszar zamknięty Łagiewniki.
 W trakcie ŚDM wyjeżdżam na wakacje. Mój sa-
mochód będzie stał pod blokiem. Czy jeśli nie będzie 
w nim identyfi katora, to zostanie odholowany?

Konieczność posiadania identyfi katora za szybą będzie 
wymagana tylko w momencie wjazdu do danej strefy. 
Zaparkowane pojazdy nie będą kontrolowane pod tym 
względem.
 Na nowych dowodach osobistych nie ma adresu. Jak 
mam się wylegitymować z zamieszkania „w strefi e”?

Jest wiele sposobów by udowodnić, że mieszka się 
w danym miejscu. Adres jest podany na prawie jazdy. Po-
świadczeniem zamieszkania w „strefi e ograniczonego ru-
chu” może być też rachunek za media z imieniem i nazwi-
skiem oraz adresem w „strefi e”. Najemcy mieszkań mogą 
się posługiwać umową najmu.
 Spodziewamy się dziecka i chcemy mieć zapewniony 
przejazd przez Kraków w razie czego. Jak to zrobić?

W tym przypadku rozwiązaniem jest identyfi kator „SZ”, 
na którym należy przybić pieczątkę szpitala, do którego 
planuje się dojechać w trakcie rozwiązania.
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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

CITO-TESTCITO-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.

•  Pralnia przyjmie do pracy na magiel: 
osoby uczące się, emerytów i rencistów, 
z orzeczeniem lekarskim, oraz kierowcę. 
Piaski Nowe, ul. Nowosądecka 41A 
– tel. 12 650 19 00

•  Szukam pani do sprzątania 
– 602 374 014

• Praca w ochronie – 660 630 989

•  Firma sprzątająca przyjmie na stałe do 
pracy przy ul. Łużyckiej – 733 982 333

•  Firma Buczek poszukuje sprzedawcy 
– 12 422 15 74

•  Firma Buczek poszukuje pracowników na 
stanowiska: cukiernik, pomoc cukiernika 
– 607 948 881

•  Do wynajęcia pokoj ul. Gołaśka za 
opiekę nad starszą osobą chodzącą 
– 518 756 557

•  Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią 
– 502 080 346

•  Szukam pokoju dla 2 osób, os. Piaski 
Nowe lub okolice – 511 130 314

•  Kupię mieszkanie zadłużone, 
spółdzielczo-lokatorskie, własnościowe 
lub inne. Posiadam inne na zamianę 
– 503 988 132

•  Sprzedam piec gazowy łazienkowy 
Vaillant AC 06. Sprzedam maszynę 
do pisania Łucznik 1301 
– tel. 799 144 613 

•  Sprzedam przemysłową maszynę do 
szycia Durkopp oraz overlok 4-nitkowy 
Global – 536 947 813

•  Sprzedam łóżka metalowe, karnisze 
drewniane, szafę ubraniową 
dwudrzwiową z szufladą – 698 040 139

•  Sprzedam ANTYKI: DWA KREDENSY 
POKOJOWE SYPIALNIE, podwójne łóżka, 
nakastliki, toaletka, szafa 
czterodrzwiowa – 698 040 139

•  Działkę budowlaną 22 ary, sprzedam 
– 662 082 002 

•  Fiata seicento, kupię – 662 082 002 

•  Harcerskie zuchowe sprawności, GRAJEK 
ŚPIEWAK przygotuje merytorycznie do 
ich uzyskania – 502 921 465 

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

Czy ustawa krajobrazowa uporządkuje, a dokładniej: 
oczyści takie widoki na naszych osiedlach?
Tak jak w ub.r., znów poja-
wił się na Kurdwanowie barszcz 
Sosnowskiego – sygnalizuje rad-
ny dzielnicy XI i przew. Komisji 
Zieleni Adam Zabdyr. Zostało 
to zgłoszone do Straży Miej-
skiej i do Zikitu, ale to teren 
prywatny, stąd wydłużone dzia-
łanie, aby tę toksyczną, parzą-
cą  roślinę usunąć, szczególnie 
w okresie wakacji. Mieszkańcy 
także to powinni zgłaszać.
– Dlaczego progi na ul. Halszki są dodatkowo opa-
likowane? Czy to jest fragment ćwiczeń natowskich 
„Anakonda”? – pyta Czytelnik z Kurdwanowa i przysyła 
zdjęcia. Podobnych sygnałów w tej sprawie mieliśmy już 
więcej. Zikit wyjaśnia, że chodzi o to, aby dyscyplinować 
kierowców, którzy jeżdżą między progami.

– Przydałaby się wiata przystankowa na ul. Sławka, 
taka jaką postawiono ostatnio przy ul. Puszkarskiej. 
Na Sławka przy Malborskiej, w „piątek - świątek”, lato 
- zima - zawsze stoi tłum pasażerów – sygnalizuje Czy-
telniczka. Problemem jest, zdaniem Zikitu, niewystar-
czający pas terenu.

– Wreszcie wymieniany jest 
chodnik na ul. Na Kozłówce – 
zgłasza zadowolony Czytelnik. 
Przy ul. Witosa między ko-
ściołem a traktem pieszo-tram-
wajowym stoi przerdzewiały 
maszt po jakimś banerze rekla-
mowym. Służby miejskie poszu-
kują właściciela masztu.
Jakiś czas temu naprawiono schody przy ul. Bojki (na 
zdjęciach przed i po). Podobną potrzebę zgłasza miesz-
kanka, jeśli chodzi o schody przy pawilonie na ul. Be-
skidzkiej, prowadzące na ul. Gołaśki.

– Dlaczego piesi muszą 
ustępować zaparkowanym 
pojazdom na ul. Łużyc-
kiej i tak jest od lat, czy to 
zgodne z przepisami, czy 
tego nie widzi straż miej-
ska? – pyta Czytelniczka 
z os. Piaski Nowe.

 – Skrzy-
żowanie ulic 
C e c h o w a  – 
Kosocicka – 
Podedworze 
– Niebieska 
jest  bardzo 
niebezpiecz-
ne d la  k ie-

rowców i pieszych. Czy jak tam zrobią skwer naprzeciw 
kościoła, to może by też zrobili bezpieczne przejście 
i przejazd? – pyta mieszkanka Piasków Wielkich. 

Od początku przy-
szłego roku nastąpi 
administracyjna reor-
ganizacja bibliotek sa-
morządowych w Kra-
kowie. Wszystkie filie 
nie będą już podlegać 
jednej z 4 dotychczasowych dzielnicowych dyrekcji, ale 
wprost nowo utworzonej w ich miejsce Bibliotece Mia-
sta Kraków. Jej lokalizacja przewidziana jest w dawnym 

składzie solnym przy ul. 
Na Zjeździe (na zdjęciu). 
Biblioteki osiedlowe nie 
będą likwidowane.
W bibliotece w Swoszo-
wicach przy ul. Chałubiń-

skiego spotkać można i takiego Czytelnika 
Kaczki pławią się w strumieniu płynącym wzdłuż ul. 
Stojałowskiego. – Mam na-
dzieję, że nikomu nie wpad-
nie do głowy, aby zabudować 
ten teren, choć od strony ul. 

Myślenickiej trwa inwe-
stycyjny napór – martwi 
się Czytelniczka.
Na szalone wakacje 
tylko takim autem 

„Kiedy ostatni raz robiłeś/robiłaś coś po raz pierw-
szy?” – takie prowokacyjne wyzwanie na wakacje 
 

SygnałySygnały

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39 

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

KSERO 
WYDRUKI 
WIELKOFORMATOWE 

z DWG i PDF

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

Zatrudnię 
fryzjerkę/fryzjera
pawilon, os. Piaski Nowe 

513 530 810

DRUKARNIA CYFROWA

www.deltaprint.pl  •  tel. 601 682 500

WYDRUKI OD 1 SZTUKI
książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, foldery, 
plakaty, ulotki, wizytówki, zaproszenia, naklejki, itp.
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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

BAR MARATON
Walerego Sławka 10

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu 
i na wynos, Catering

12 265 01 89
883 311 600

Napisz do nas
Wysyłamy cotygodniowe 

menu – prześlij e-mail:

newsletter@wtorek22.pl

www.barmaraton.pl
zamów online

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Ubezpieczamy majątek, fi rmy, 
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.plwww.zalmax.pl

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

TWOJA 
SKUTECZNA 
REKLAMA 

wiadomosci.krakow@wp.pl

504 853 960

– Tutaj jest 
co czytać!...

TRZYMAMY POZIOM 
OD PONAD 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

Paznokcie
Wizaz

606 720 536

MANICURE HYBRYDA

606 720 536

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

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

www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl
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Fragmenty artykułu red. Krzysztofa Dulińskiego „Dekada we 
Wspólnocie”, który ukazał się w „Wiadomościach” w kwietniu 
2014 r. (www.wiadomoscipodgorze.pl). Zwraca uwagę opis za-
łożeń UE, jej symboli i jej patronów. Jakże obecne władze UE 
odeszły od nich, a może je zdradziły?  

Jak to się zaczęło...
Niektórzy prapoczątków jednoczenia Europy doszu-

kują się w starożytnym Cesarstwie Rzymskim lub w śre-
dniowiecznym imperium Karola Wielkiego. Nie były to 
jednak dobrowolne wspólnoty państw i narodów, jak 
dzisiejsza Unia, lecz imperia tworzone drogą podbo-
jów. Autorem pierwszej koncepcji dobrowolnej inte-
gracji kontynentu był Pierre Dubois, prawnik i doradca 
króla Francji Filipa Pięknego. Około roku 1310 zapro-
ponował stworzenie „rzeczpospolitej chrześcijańskiej”, 
która byłaby trybunałem rozstrzygającym spory między 
państwami członkowskimi, z prawem nakładania sank-
cji, również zbrojnych, na państwa wszczynające wojny.

Podstawą współczesnej koncepcji zjednoczonej Eu-
ropy była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Jej 
pomysłodawca, Francuz Jean Monnet bywa określany 
„Ojcem Europy”. Jean Monnet wychował się w Cognac, 
jego ojciec był właścicielem legendarnej wytwórni konia-
ku. W czasie I wojny światowej Monnet był doradcą mi-
nistra ds. handlu, później wicesekretarzem generalnym 
Ligi Narodów. Z okresu międzywojennego wyciągnął 
wniosek: nie da się uniknąć następnej wojny, jeśli za de-
klaracjami współpracy między państwami europejskimi 
nie będą szły konkretne działania. Pierwszym „kon-
kretem” miało być zjednoczenie gospodarcze Europy. 
Dlatego Monnet zaproponował, by państwa europejskie 
połączyły swe zasoby węgla i stali. Pomysł ten przedsta-
wił w swej słynnej deklaracji z 9 maja 1950 roku minister 
spraw zagranicznych Francji Robert Schuman.

W roku 1952 Monnet został pierwszym przewodniczą-
cym Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, którą stwo-
rzyły Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy 
i Włochy. Trzy lata później, wspólnie z belgijskim mini-
strem spraw zagranicznych Paulem Henrim Spaakiem, 
zaproponował utworzenie kolejnej europejskiej wspól-
noty - Euratomu - która połączyła zasoby energii ato-

ZAŁOŻENIA UNII EUROPEJSKIEJ
RE

KL
A
M
A

mowej państw europejskich. 1 stycznia 1958 roku, na 
mocy tzw. traktatów rzymskich, stworzono Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą. Obecna nazwa – Unia Euro-
pejska, obowiązuje od 1 stycznia 1993 roku na mocy 
podpisanego 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht.

Kolejne kraje przystępowały do wspólnoty w latach: 
1973 - Wielka Brytania, Dania i Irlandia; 1981 – Grecja; 
1986 - Hiszpania i Portugalia; 1995 - Austria, Szwecja, 
Finlandia; 2004 - Cypr, Czechy, Estonia, Malta, Litwa, 
Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry; oraz w 2007 
- Bułgaria i Rumunia. 1 lipca 2013 roku dołączyła do 
Unii Chorwacja.

Odnotowano też jeden przypadek wystąpienia z Unii. 
Uczyniła to w 1985 roku Grenlandia.

Symbole Unii
Flagę Unii Europejskiej 

stanowi dwanaście złotych 
gwiazd na lazurowym tle. 
Unia przejęła ten symbol 
w roku 1986 od Rady Euro-
py. Pierwszy projekt powstał 
w roku 1955. Jego autorami 

byli hiszpański dyplomata Madariaga y Rojo i francuski 
plastyk Arsene Heitz. Przez lata spierano się, co właściwie 
symbolizują gwiazdy - godziny, miesiące, znaki zodiaku, 
apostołów, a może pełnię i doskonałość? Heitz wyjawił 
tajemnicę dopiero na łożu śmierci. Gwiazd jest tyle samo, 
ile gwiazd nad głową Najświętszej Marii Panny. Francuz 
inspirację znalazł bezpośrednio w Biblii (Księga Objawie-
nia 12;1). Nie ujawnił tego, by przeciwko przyjęciu fl agi 
nie protestowali wyznawcy innych europejskich religii.

Hymn Unii został także przejęty od Rady Europy. 
Jest nim „Oda do radości” z IX symfonii Beethovena. 
Twórcą aranżacji był Herbert von Karajan.

Dzień Europy przypada 9 maja, czyli w dniu ogłosze-
nia deklaracji Schumana - wizji jednoczenia się Europy.

Patron Europy
Patronem duchowej jedności Europy jest św. Woj-

ciech, biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce 
uznaje za jednego ze swoich głównych patronów. Wzo-

rem swoich wielkich poprzedników - św. Cyryla i św. Me-
todego - łączył duchowe tradycje różnych kultur. „Jako 
człowiek Kościoła św. Wojciech zawsze zachowywał 
niezależność w niestrudzonej obronie ludzkiej godności 
i podnoszeniu poziomu życia społecznego. Z ducho-
wą głębią doświadczenia monastycznego podejmował 
służbę ubogim. Wszystkie te przymioty osobowości św. 
Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla tych, 
którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, 
z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych” – 
stwierdził papież Jan Paweł II przemawiając w Gnieźnie 
z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona Polski.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

BREXIT. Jak podały agencje, za Brexitem opowiedzia-
ło się blisko 52 proc. Brytyjczyków, za pozostaniem w UE 
48 proc. Frekwencja wyniosła ponad 72 proc. Za opusz-
czeniem Unii Europejskiej opowiedziała się Anglia i Wa-
lia, przeciw była Szkocja i Irlandia. W całej fali komen-
tarzy pojawiają się podstawowe przesłanki Brexitu, a to 
m.in. nierównoważona dominacja Niemiec i Francji 
w Unii Europejskiej, co Brytyjczykom nie podobało się 
od samego początku i co rusz wysyłali sygnały ostrzegaw-
cze. Co prawda ugrali ostatnio wiele ustępstw, ale fala za 
Brexitem była już za wysoka. Niezadowolenie wielu człon-
ków UE, w tym  także Danii,  Holandii i Węgier dotyczy 
m.in. kosztownej, zaślepionej i zdegenerowanej biurokracji 
unijnej. Nazwiska czołowych komisarzy unijnych kojarzo-
ne są z niekompetencją, arogancją, pychą i oderwaniem 
od realiów, o czym mogliśmy się sami przekonać. Mówi 
się o oligarchii Eurolandu. Unia Europejska zagubiła się 
w wielu elementarnych zagadnieniach na czele z proble-
mem migracji. Nie wypracowano konkretnych działań 
wobec zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. UE sta-
ła się uświęconym faktem medialnym - usztywnianym 
w doktrynerskich procedurach, w politycznej poprawności 
i anonimowej nadaktywności biurokratycznej. Wyjście 
Wlk. Brytanii z UE będzie procesem, oby Bruksela wpro-
wadziła dzięki temu proces naprawczy, wsłuchując się 
w głosy krytyków, a nie wygrażając im palcem. Powrót do 
założycielskiej idei Europy Ojczyzn jest szansą. Ale mogą 
ją zrealizować zmienione do gruntu władze UE.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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P O L S K A  – W S P Ó Ł -
PRZEŻYWANIE. Udział 
polskiej drużyny w rozgryw-
kach Euro ‚16 był dla wielu 
z nas przeżyciem – sporto-
wym, emocjonalnym, i co 
najważniejsze: patriotycz-

nym i integrującym. W ten sam sposób powinniśmy inte-
grować się wokół naszej Ojczyzny – na dobre, na złe, na 
wszelkie dzielące nas różnice. POLSKA – GOLA!

ODLOTOWE POMYSŁY. Po tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego wydaje się, że nadszedł czas obywatelskiej 
kreacji. Rzucam kilka pomysłów na przyszłość: 1. Loty balo-
nowe. Zakupiony balon trzeba wpierw nadmuchać, do tego 

celu należy zintegrować społeczność danego osiedla (mały 
balon), ale też społeczność dzielnicy (średni balon), a nawet 
społeczność polityczną (do wyboru duże balony). 2. Mini 
zoo na każdym osiedlu. Miejsce integrujące społeczność lo-
kalną, kształcące jej obywatelskość. W skład każdego mini 
zoo obligatoryjnie wchodzić muszą: kogut, paw, skunks, 
małpa, baran i osioł. 3. Granie hejnału. Każdy może zostać 
hejnalistą. Granie hejnału przez mieszkańców w trakcie sesji 
rady miasta. 

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ.  Jak wielu z nas czu-
je, że czas przyspieszył, wyprzedza nas i nieludzko pogania 
– dzień za dniem, miesiąc za miesiącem. A może to my sami 
jesteśmy sprawcami tej gorączkowej gonitwy, nerwowego po-
śpiechu. Czy mamy wakacje, czy nie, spróbujmy zatrzymać 
się na chwilę. Spróbujmy usiąść w wybranym miejscu, aby 
szaleńczo rozpędzony czas jak halny przeleciał sobie dalej. Są 
takie miejsca, każdy je ma, trzeba do nich wrócić: na ławce, 
na łące, w kościele – tam, gdzie wolniej płynie czas.

Tekst i fot. JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Wspaniały świat Jurka Bożyka

– Do tej pory nie spotka-
łam tak „pozytywnie za-
kręconego” człowieka jak 
Jurek Bożyk – mówi reży-
ser planowanego doku-
mentu, Krystyna Krauze. 
I rzeczywiście, każdy kto 
chociaż raz miał okazję 
rozmawiać z artystą, wie, 
że od pierwszej chwili za-
raża on dobrym humorem 
i optymizmem. Aktywno-
ściami, którym oddawał 
się w swoim życiu, dałoby 
się obdzielić kilka osób, 

a jeszcze wiele przed nim – i przed jego fanami. Jerzy 
Michał Bożyk, ps. Boży Jerzyk, urodził się 7 maja 1941 
roku we Lwowie. 

Kabaret Nie Bardzo Starszych Pań i Panów
Piątek, godzina siedemnasta, Dom Kultury SM 

„Nowy Bieżanów”. Co tydzień właśnie o tej porze spo-
tykają się tutaj seniorzy, aby śpiewać, grać, recytować 
wiersze; w skrócie – przygotowywać się do kolejnych wy-
stępów przed publicznością. –  Życie jest ciężkie, można 
narzekać i płakać, ale lepiej coś robić; bawić się, wygłupiać 
– tak swój udział w Kabarecie Nie Bardzo Starszych Pań 
i Panów im. Majki Chmaj tłumaczy wokalistka i poetka 
Maria. Podobny cel przyświeca pozostałym artystom 
– wokalistce i autorce scenariuszów Leokadii, dwóm 
wokalistkom Jolom, bandżoliście Kazimierzowi, woka-
liście i akordeoniście Jerzemu, poetce Walerii, poetce 
i recytatorce Grażynie, wokalistkom Herminie, Danu-
cie i Basi, wokaliście Stanleyowi, a przede wszystkim 
„kadrze kierowniczej” kabaretu, którą tworzą reżyser 
Andrzej Szwalec i kierownik muzyczny – Jerzy Bożyk – 
wokalista i kompozytor. Ten drugi zaangażowany został 
do pełnienia funkcji przez znaną krakowską animatorkę 
kultury Krystynę Szybalską – Wilk w momencie, gdy po-
przedni kierownik muzyczny – czołowy skrzypek jazzo-
wy Jacek Kołodziejczyk – wyjechał do USA (po powro-
cie do kraju nadal czynnie udziela się w kabarecie jako 
muzyk – solista). – Poza wymienionymi twórcami i wy-
konawcami od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
przewinęła się tutaj cała plejada entuzjastów sztuki przez 
duże „S”, z których część opuściła szeregi kabaretu, część 
zaś patrzy na nas z tamtego świata, jak choćby wspaniała 
poetka, dramaturg i autorka naszych tekstów – Aleksandra 
Kramarska czy zmarła niedawno lwowianka, obdarzona 
pięknym sopranem Jadwiga Baran – mówi Jerzy Bożyk.

Efekty pracy zespołu każdego roku można podziwiać 
w przedstawieniach z zainspirowanym Vivaldim cyklu 
„Wiosna, lato, jesień, zima” (jego pomysłodawczynią 
była nieżyjąca już autorka tekstów, kompozytorka, wo-
kalistka, aktorka oraz założycielka Podgórskiego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich – Danuta Kras), 
jak również innych, okolicznościowych. Najbliższy 
spektakl – „Lato” – odbędzie się we wrześniu bieżącego 
roku, zaś program jesienny – „Andrzejki” – planowany 
jest w połączeniu z innym kabaretem – „Hej, przyjacie-
le” – tworzonym przez grupę nauczycieli. Wspólnymi 
siłami artyści na pewno nie pozwolą widzom się nudzić.

„Awaria”
Niedziela, godzina dwudziesta, ulica Mikołajska, 

Klub Muzyczny „Awaria”. Tutaj również regularnie, 

z tym że raz na dwa tygodnie, spotkać można Jerzego 
Michała Bożyka. Koncertuje on wówczas wspólnie z ze-
społem „Jurek Bożyk Trio”, w skład którego wchodzą 
oprócz niego Barbara Styrska i Andrzej Marchewka. 
Podczas występów nie może zabraknąć najbardziej zna-
nego przeboju „Zęby w dupie”, który na YouTube za-
notował już kilkaset tysięcy wyświetleń. Artysta może się 
jednak pochwalić znacznie szerszym repertuarem, czego 
dowód stanowi jego dyskografi a. Zaczęło się od dwóch 
longplay’ów z zespołem Beale Street Band, następnie 
były płyty nagrane z kompozytorami Zwierzynieckie-
go Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich, wokalistką Anną 
Stanek-Włodarczyk (kolędy jazzowe „Idzie na ziemię” 
oraz dwupłytowy album „Po prostu swing” w kwartecie 
z Marianem Pawlikiem i Andrzejem Popielem), muzy-
kami Starego Dobrego Małżeństwa („Proktodoncja”) 
i w końcu autorski „Drive”, nagrany wspólnie z brata-
nicą Magdaleną. Mówiąc o karierze Jerzego Bożyka, 
nie można zapomnieć również o epizodzie aktorskim 
– roli śpiewającego aktora w filmie „Bracia Karama-
zow” Petra Zelenki. Środowisku studenckiemu znany 
jest przede wszystkim z Ogólnopolskiego Studenckiego 
Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA, który w Łodzi 
corocznie otwiera. – Bywam tam od lat osiemdziesiątych 
i chociaż trochę zmieniły się piosenki, zawsze jest taka 
sama, fantastyczna atmosfera – mówi z uśmiechem.

Od przewodnika turystycznego do badacza UFO
Piosenka turystyczna jest bliska Jurkowi Bożykowi nie 

tylko ze względu na YAPĘ. Wędrówki to jedna z jego 
pasji, której oddaje się mimo niepełnosprawności, jeż-
dżąc na trójkołowym rowerze. – Tam gdzie pod górkę, 
jeżdżę na silniku elektrycznym, a po równym pedałuję. Nie 
uznaję za to skuterów inwalidzkich – opowiada. Może po-
chwalić się uprawnieniami przewodnika turystycznego 
PTTK (Szlak Orlich Gniazd, Jura Krakowsko-Często-
chowska, Podbeskidzie, Pogórze Wielickie). Lata rów-
nież na lotni, żegluje (posiada uprawnienia sternika 
jachtowego śródlądowego), a w planach ma budowę 
własnego katamaranu.

Przez osiem kadencji pełnił funkcję prezesa Krakow-
skiego Koła Towarzystwa Słowaków w Polsce i nadal ma 
kontakt z językiem, gdyż regularnie pisuje artykuły do 
czasopisma mniejszości słowackiej „Život”, tłumaczy też 
pisma dla sądu. Swojego czasu był również wicepreze-
sem Krakowskiego Klubu Ufologicznego. – Długi czas 
przebywałem w Finlandii i Szwecji, a w Skandynawii jest 
bardzo dużo meldunków na temat UFO. W latach siedem-
dziesiątych ubiegłego stulecia wiele pochodziło również 
z terenów Polski – wspomina.

Znana jest także jego aktywność patriotyczna w Kon-
federacji Polski Niepodległej, Związku Strzeleckim 
„Strzelec” i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Film o Jurku
Jeden dokument o Jerzym Michale Bożyku („Żyję 

aby grać”) stworzył już Krzysztof Krzyżanowski. Jednak 
jego bohater z całą pewnością zasługuje na kolejny, tym 
razem pełnometrażowy, fi lm.  Niestety, aby powstał on 
jak najszybciej, potrzebni są sponsorzy. Szczegóły przed-
sięwzięcia znaleźć można na stronie internetowej http://
odpalprojekt.pl/projekty/pokaz/716,wspanialy-swiat-jur-
ka-bozyka oraz na profi lu facebookowym https://www.
facebook.com/JurekBozyk/.

BARBARA BĄCZEK, fot. (KAJ)

GIMNAZJALISTO! 

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ! 

Kraków,  Al. Dygasińskiego 15 

tel. i fax. 12 658 17 15

www.xvlo.pl, e-mail: sekretariat@xvlo.pl

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, 

fi rmą 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 geografi a
lub biologia 
i geografi a, 
j. angielski

           

C
biologia 
i chemia, 
j. angielski    

D
Geografi a
i WOS,
j. angielski

E
historia 
i WOS,
j. angielski 

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

Trzy grosze

Taki tytuł nosi fabularyzowany film dokumentalny poświęcony życiu JERZEGO MICHAŁA 
BOŻYKA, który, miejmy nadzieję, niedługo ujrzy światło dzienne. Jednak barwna historia 
jego bohatera, przynajmniej w skrócie, warta jest przybliżenia naszym czytelnikom już teraz.
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Specjalistyczne Centrum Stomatologii Rodzinnej, 
Implantologii i Ortodoncji

ul. Nowosądecka 46, Kraków

Recepcja: 883 699 007, (12) 307 05 97

Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do piątku: 9 - 22, sobota: 9 - 158 - 22 

Witosa
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ka

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę 

internetową www.dentamax.com.pl

Zastanawialiście się kiedyś Państwo, czy ist-
nieją inne metody leczenia wad zgryzu poza za-
łożeniem aparatu ortodontycznego ruchomego 
lub stałego na zęby? Otóż tak! Została stworzo-
na innowacyjna metoda leczenia korekty zgryzu 
poprzez użycie przeźroczystych nakładek Cle-
ar Aligner. Nakładki wykonuje się z miękkiego, 
wygodnego oraz biokompatybilnego materiału, 
który ułatwia i zapewnia komfort codziennego 
noszenia oraz brak odczuwania bólu i gniece-
nia w jamie ustnej. Dzięki nakładkom unikniemy 
skręcania i mocowania elementów metalowych 
na zęby, tak jak to wygląda w przypadku rozpo-
częcia leczenia ortodontycznego. Dodatkową 
zaletą noszenia nakładek korygujących jest brak  
utrudnienia w komunikowaniu się z innymi ludź-
mi. Czas leczenia w przypadku nakładek Clear 
Aligner skraca się możliwie do minimum, w za-
leżności od zaawansowania wady zgryzu pa-
cjenta. Leczenie tą metodą polega w pierwszej 
kolejności na konsultacji z lekarzem specjalistą, 
następnie ustalamy indywidualny plan leczenia 
oraz pobieramy wycisk. Kolejnym etapem jest 
wykonanie trzech nakładek potrzebnych do roz-
poczęcia pierwszego właściwego etapu leczenia, 
każda nakładka o różnej grubości  powinna być 
noszona przez kolejny tydzień.

Następnie w miarę postępów leczenia wyko-
nuje się kolejne wyciski i kolejne nakładki kory-
gujące nasz zgryz do noszenia w późniejszych 
tygodniach. Metoda ta również posiada ogrom-
ną zaletę w kwestii higieny jamy ustnej. Jako że 
konstrukcja nakładek pozwala na ich ściągnięcie 
w dowolnym momencie, możemy np. bez obaw 
zjeść śniadanie lub napić się kawy bez konse-
kwencji utknięcia gdzieś niechcianych resztek 
pokarmów. Bardzo ważne jest, aby po kilku ko-
lejnych etapach leczenia, zgłaszać się na wizyty 
kontrolne średnio raz na pół roku celem kontroli 
efektów odpowiedniego skorygowania wad zgry-
zu. Jak możemy w kilku słowach polecić i zagwa-
rantować skuteczność tej ekskluzywnej metody?

BEZ BÓLU, BEZ OBAW, ESTETYCZNIE, 
PRZYJEMNIE, SKUTECZNIE 

I PRZEDE WSZYSTKIM WYGODNIE 
ORAZ FUNKCJONALNIE! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA 
DO NASZEGO GABINETU DENTAMAX 

I WYPRÓBOWANIA METODY NAKŁADEK 
KORYGUJĄCYCH WADY ZGRYZU 

- CLEAR ALIGNER

ESTETYCZNA I WYGODNA 
METODA KOREKTY ZGRYZU 

CLEAR ALIGNER 
W GABINECIE DENTAMAX

„Do tego miejsca gżegżółka nie przyfrunie, trznadel ani 
wróbel tu gniazd nie wiją. Czasem tylko pies, którego wła-
ściciel uwolnił ze smyczy, podbiegnie, zawyje i skuliwszy 
ogon zawróci w pośpiechu. Nocą zaś zawyje wiatr, zahuczy 
sowa….” – tak rozpoczął się tekst XIV Podgórskiego 
Dyktanda, zorganizowanego przez Radę Dzielnicy XIII, 
Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i Gimnazjum 
nr 35 w Krakowie. 

Uczestnicy tegorocznej edycji spotkali się w pierwszy 
piątek czerwca w Gimnazjum nr 35 przy ul. Limanow-
skiego, gdzie napisali tekst pt. „Dowód” oraz rozwiązali 
trudną, ortografi czną krzyżówkę. Efekty ich pracy ocenia-
ły bezpośrednio po konkursie polonistki – opiekujące się 
uczestnikami konkursu. Po podliczeniu punktów okazało 
się, że poziom konkursu był wyrównany, a różnica mię-
dzy poszczególnymi miejscami – minimalna. Ostatecznie 
mistrzem ortografii w Podgórzu została Julia Bobola 
(G. 35), II miejsce ex aequo zajęli: Anna Mazera (G. 23) 
i Jakub Jaskuła (G. 24), a III - Bazyli Bednarz (G. 24) 
i Dawid Kamiński (G. 35). Na wyróżnienia zapracowali: 
Joanna Trzyna (G. 21), Bartłomiej Jargut (G. 28), Alek-
sander Malik (G. 34) i Wojciech Bobrek (G. 51). 

Tydzień później nastąpiło uroczyste podsumowanie 
konkursu zorganizowane w Domu Kultury „Podgórze”. 
W spotkaniu uczestniczyli laureaci i wyróżnieni oraz ich 
opiekunowie. Rady podgórskich dzielnic, które chętnie 
i świadomie wspierają organizację integrującego pod-
górskie środowiska konkursu reprezentowali: Urszula 
Twardzik z dz. VIII, Ewa Nowak z – IX. Przewodni-
czący dz. XI – Krzysztof Sułowski zapewnił o poparciu 
dla idei konkursu i przekonywał, że warto w tego typu 
inicjatywy się angażować. Dzielnicę XIII reprezento-
wali  Aurelia Pacura – Czerwińska, która przeczytała 
protokół podsumowujący konkurs i zaprosiła uczniów 
oraz nauczycieli do udziału w XV edycji. Z kolei prze-
wodniczący dz. XIII Jacek Bednarz przypomniał m.in. 
o roli stowarzyszenia Podgórze Razem i pogratulował 
uczestnikom konkursu, w tym szczególnie laureatom 
i wyróżnionym, wręczając cenne nagrody i wyróżnienia 

W dniach 14-18 czerwca 2016 r. odbył się ,mają-
cy duże tradycje oraz znaczenie sportowe, 60. Ju-
bileuszowy Wyścig Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej.
W wyścigu brali udział kolarze do lat 23, wystartowało 
64 zawodników z ośmiu ukraińskich i pięciu polskich 
teamów. Wśród startujących znalazł się również krako-

wianin Grzegorz Kozielec, 
na co dzień startujący 
w barwach WLKS Krakus 
Swoszowice. Tegoroczna 
impreza składała się z sze-
ściu etapów. Pierwsze dwa 
odbyły się na Ukrainie, 
natomiast cztery kolejne 
w Polsce. Po zmaganiach 
za naszą wschodnią gra-
nicą uczestnicy wyścigu 
wrócili do Polski, ściga-
jąc się na malowniczych 
trasach Roztocza. Wyścig 
zakończył się w Zamościu. 
Podsumowując:  start 
Grzegorza Kozielca na-

Życzymy udanych wakacji! 
Do zobaczenia we wrześniu! 

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

XIV Podgórskie Dyktando

Ambitny wyczyn kolarza ze Swoszowic

specjalistom od ortografi i, a polonistom zaangażowa-
nym w przygotowania do konkursu - podziękowania.  

Środowisko podgórskich gimnazjów reprezentowa-
li dyrektorzy - Jan Maciejewski (G. 34) i Bożena Skow-
ronek (G. 35). – Chciałabym publicznie podziękować 
moim nauczycielom, którzy z takim zaangażowaniem co 
roku przygotowują konkurs, nie szczędząc swego czasu  
– mówiła Bożena Skowronek. Reprezentujący UMK 
Marian Bukowski z Wydziału Edukacji także gratulował 
specjalistom od ortografi i, a organizatorom dziękował za 
pracę włożoną w przygotowanie konkursu. Na zakończenie 
uczniowie z G. 35 zaprezentowali krótki program artystycz-
ny, poświęcony tym razem Henrykowi Sienkiewiczowi.

Organizatorzy Podgórskiego Dyktanda pragną z jed-
nej strony zachęcić gimnazjalistów do poszerzania wie-
dzy i umiejętności ortografi cznych oraz zainteresować 
ich ciekawą, a nieraz zapomnianą historią Podgórza. 
Dyktanda - recenzowane przez prof. Walerego Pisarka 
- nawiązują do świętowanych rocznic wydarzeń histo-
rycznych. W tym roku tekst pt. „Dowód” przybliżał hi-
storię kościółka św. Benedykta i nawiązywał do rocznicy 
1050-lecia Chrztu Polski. Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski, a prasowy - od pierwszej edycji  miesięcznik 
lokalny „Wiadomości” (www.wiadomoscipodgorze.pl). 

MARIA FORTUNA-SUDOR 

Po uroczystym finale PD był czas na wspólną fotografię; 
fot. Maciej Gomułka 

leży uznać za udany. Zwrócił swoją osobą i ambitnym 
startem uwagę kilku trenerów. Jako że jest zawodnikiem 
młodym, to udział w prestiżowym, międzynarodowym  
wyścigu oraz pokonanie pięciu z sześciu etapów stano-
wi nie lada wyczyn. Ogólnie Grzegorz pokonał w pię-
ciu etapach wyścigu dystans o łącznej długości 600 km. 
Gdyby nie pomoc sponsorów, udział młodego kolarza 
w turnieju stałby pod znakiem zapytania.


