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Majówka pod blokiem

Pod opieką Straży Pożarnej z ul. Aleksandry znajduje
się ok. 120 tys. mieszkańców dzielnic XI i XII oraz częściowo dzielnic X i XIII, na obszarze o pow. 37 tys. km kw.
Dojazd do blokowisk, samowola i bezradność w labiCd. str. 3
ryncie ulic – to problemy naszych strażaków.

Fot. Jaros³aw Kajdañski

Przedstawiamy majową panoramę z Drogi
Rokadowej, która stanowi wyjątkowo atrakcyjny
punkt widokowy. Stąd
wygląda tak, jakby nasz
rejon Podgórza był oazą
zieleni, ciszy i rekreacji.
Czy tak jest w istocie?
Czy możemy zachęcić
naszych Czytelników do
wypadów majówkowych
na terenie naszych dzielnic? Jaki jest stan faktyczny i jakie są plany?
Zapraszamy na str. 3

PARKING STRZEŻONY
c a ł o d o b o w y
os. Kozłówek, ul. Wolska 3
(róg Wielickiej)
tel. 012 657 13 13, kom. 505 01 77 66

AUTO KOMIS „KRAK−POL”

Wykorzystaj ostatni rok

na 7% VAT!
W cenie:
■ Okno z montażem
■ Parapet zewnętrzny
■ Termometr
do zamówienia*
RATY 1%
■ Szyba 1,0
● Plac Targowy „MANHATTAN”, Wola Duchacka,
ul. Białoruska 7, I p., pok. 75, tel. (012) 655 72 45
● os. Oświecenia 22a, tel. (012) 642 65 50, fax: (012) 642 65 51
● Hurtownia parapetów – Zabłocie
ul. Romanowicza 17, tel. 012 296 00 58

639,−

NZOZ „KOZŁÓWEK” sp. z o.o.
PORADNIE
SPECJALISTYCZNE
tel. 012 658 35 19
◆ Endokrynologiczna

Neurologiczna
◆ Rehabilitacyjna
◆ Psychologiczna
◆ Psychiatryczna
◆

UL. NA KOZŁÓWCE 29

GABINET USG
(aparat Siemens G 50,
doppler, kolor)

tel. 012 650 20 16
◆ badanie naczyń tętniczych i żylnych
◆ badanie stawów
◆ badanie tarczycy i węzłów chłonnych
◆ badanie jamy brzusznej
Badania ultrasonograficzne naczyń wykonujemy
nieodpłatnie za skierowaniem z poradni chorób
naczyń. W pozostałych przypadkach odpłatnie,
ceny są konkurencyjne

Kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia

ZABIEGI REHABILITACYJNE
pełny zakres
tel. 012 655 61 21

PORADNIA OKULISTYCZNA
tel. 012 655 84 23
Zapraszamy osoby powyżej 35 roku
życia na bezpłatne badania
w kierunku wykrywania jaskry

UL. NOWOSĄDECKA 31

www.przychodniakozlowek.pl

2

WIADOMOŚCI

Nr 5

Maj 2007

Dziury na telefon Najnowocześniejszy komisariat w Polsce
616 70 38, 616 70 32, 616 70 34
Budowa ruszy w po³owie roku

to numery telefonów do Krakowskiego Zarządu Komunikacyjnego, gdzie można zgłaszać dziury w naszych jezdniach.
Gdzie są dziury? Na przykład na ul. Jerzmanowskiego
przy targowisku, na Małej Górze (na wysokości bloku nr
18), na Kordiana (cała w dziurach!), na Turniejowej (odcinek od Łapanowskiej do Gromady Grudziąż), na Macedońskiej, na Kanarkowej, Wyrwy, Malwowej, itd. itd.
Czy ktokolwiek ocenia jakość wykonanych napraw?
Czyli, czy ktoś sprawdza, jak wydatkowane są nasze pieniądze? Czy to jest taka skarbonka bez dna (dziura!) dla
wykonawców?
Na zdjęciach: zgłoszona nam przez mieszkańca seria
dziur na ul. Dauna (od ul. Kamieńskiego) oraz dzielne łatanie dziur przy ul. Witosa (przy wjeździe na os. Kurdwanów Nowy). W międzyczasie zabrano się także za załatanie tych pierwszych; wieść gminna niesie, że zaklejono także dziury na Turniejowej...

Dziesiątki pokoi, parkingi i cztery kondygnacje – to wizja,
która na pewno zrewolucjonizuje pracę podgórskich policjantów. W bliskim sąsiedztwie siedziby Straży Pożarnej
przy ul. Aleksandry w Nowym Bieżanowie ma stanąć najnowocześniejszy komisariat w Polsce.
Jego budowa ruszy już w wakacje i ma się zakończyć do
końca br., kosztować będzie 14 mln zł. Połowa tej kwoty zostanie wyasygnowana ze środków Gminy Kraków, resztę pokryje Komenda Główna Policji.
Do nowej siedziby zostaną przeniesione dotychczasowe
posterunki z ul. Bieżanowskiej, Malwowej i Zamojskiego,
w których aktualnie nie ma już miejsca ani warunków do pracy. Tutaj projektanci zadbali o każdy szczegół. I tak podejrzany nie będzie mijał się w jednym korytarzu z pokrzywdzonym
– specjalny układ pomieszczeń wykluczał będzie taką możliwość. Natomiast na parterze budynku przygotowane zostaną
pokoje, w których dyskretnie i bez świadków każdy będzie
mógł powiadomić o przestępstwie. „Bezpieczeństwo i dyskre-

Makieta obiektu
cja” – to dewiza nowego VI Komisariatu Policji w Krakowie.
W przyszłości ma tutaj być zbudowane także Centrum
Ratownictwa Medycznego. Obecnie nie ma w tej kwestii
żadnych ustaleń, jednak radni Dzielnicy XII zapewniają, że
dołożą wszelkich starań, aby takie centrum powstało.
(Zet-Żet)

Lokalne Forum ■ email: wiadomosci.krakow@wp.pl ■ Lokalne Forum

Swoszowice
– uzdrowisko czy blokowisko?

Były, są i będą... W miejscu załatanych pojawiają się nowe. Jest ich bez liku. Są stałym elementem polskiego krajobrazu, są naszą tradycją, naszym znakiem rozpoznawczym
(to nas np. odróżnia od tych „zacofanych” Słowaków). Czy
są zatem naszą chlubą? Kopernik, Chopin, Wałęsa, Jan Paweł II, oscypek, wódka i dziury na drogach... A może je zostawić na EURO 2012?! Bo przecież w dziury można (a jakże!) wpadać, dziury można kopać, można mieć dziurawą
bramkę itp. Jednym słowem, polskie, w tym krakowskie,
dziury można wykorzystać do wyjątkowej (choć przewrotnej)
promocji EURO 2012. A przy tym można nic nie robić, albo
robić tak, aby dziury były. W końcu na jedno wychodzi.
Tekst i foto: (Kaj)

„Biedronka”
kontra plotka
Nie udało się ustalić, skąd mieszkańcy osiedla Piaski Nowe otrzymali taką informację. Wiadomo jednak, że pod pismem protestującym przeciw rozbiórce pawilonu handlowego przy ul. Łużyckiej 55, a co za tym idzie likwidacji sklepu „Biedronka”, podpisała się większość mieszkańców osiedla. Ktoś rozpuszcza takie pogłoski nie po raz pierwszy...
– Listę złożyliśmy w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej –
twierdzi Jan Szczepański. – Ale nie wiemy, czy nie jest za późno. Pracownicy „Biedronki” twierdzą, że już wszystko jest ustalone, grunt sprzedany i że powstanie tu apartamentowiec...
Teren, na którym usytuowany jest pawilon handlowy, należy do SM „Piaski Nowe”. Jej prezes, Adam Górki nie widzi jednak żadnego problemu. Twierdzi, że nic nie jest mu
wiadome na temat wyburzenia pawilonu. – Umowę z „Biedronką” mamy podpisaną na 10 lat, wygasa ona w maju
2008 r. – mówi prezes. – Wówczas zostanie ogłoszony nowy
przetarg na użytkowanie pawilonu i jeżeli „Biedronka” go
wygra, to zostanie...
– Spółdzielnia nie mówi prawdy, tylko nas zwodzi – twierdzą mieszkańcy, w tym Maria i Jan Szczepańscy. – A taki
sklep jak „Biedronka” jest tutaj bardzo potrzebny, przecież
w większości zaopatrują się w nim emeryci i ludzie, którzy
oglądają dokładnie każdą złotówkę, zanim ją wydadzą... Bo
tutaj jest taniej, niż gdzie indziej. Poza tym w tym pawilonie
jest też poczta, duży sklep mięsny... A na naszym osiedlu nie
ma za wiele sklepów.
Kierownictwo „Biedronki” nie udzieliło nam żadnych informacji, twierdząc że takowych nie posiada. A prezes SM
„Piaski Nowe” zaprosił wszystkich członków Spółdzielni na
Walne Zebranie,
które odbędzie się
26 maja w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,
dotyczących dalszego losu „Biedronki”
i całego pawilonu
przy ul. Łużyckiej.
(Zet-Żet)
Fot. (Kaj)

W ostatnich latach obserwowany jest olbrzymi popyt na
mieszkania na rynku nieruchomości. Jest to wynik naturalnej chęci każdego człowieka do posiadania własnego
mieszkania i powszechnego przekonania, że jego zakup
jest inwestycją gwarantującą szybki zysk. Wszelkie oferty
sprzedaży mieszkań są szybko rozchwytywane, a ludzie, co
zdumiewające, często skłonni są płacić tylko za obietnice,
a nie za gotowe mieszkanie.
Atmosfera taka rodzi niezwykłe okazje dla krociowych
zysków deweloperskich firm budowlanych. Firmy te stale
poszukują nowych miejsc dla swojej działalności. Najbardziej atrakcyjne są tereny posiadające uzbrojenie w media
i niezbyt oddalone od centrum miasta. Jeżeli uda się zlokalizować blok mieszkalny (eufemistycznie nazywany często „apartamentowcem”) w takim miejscu, inwestujący
może liczyć na milionowe zyski. Ta perspektywa jest dla inwestujących nadrzędną. W swych dążeniach nie zważają
na wiele uwarunkowań i konsekwencji związanych z realizacją inwestycji. Zysk przesłania wszystko, a wszelkie metody osiągnięcia go są dobre.
Zjawisko powyższe nie ominęło Swoszowic. Miejsce to
z racji występowania unikalnych wód siarkowych posiada
rangę Uzdrowiska. Różne akty prawne mówią o szczególnej ochronie tego miejsca, precyzując warunki i typ dozwolonej zabudowy. Jest to najogólniej mówiąc rejon dla zabudowy domami jednorodzinnymi, o małym zagęszczeniu.
W ostatnim czasie nastąpił atak firm deweloperskich na
teren Uzdrowiska Swoszowice. Wykorzystując różne „interpretacje” przepisów podejmowane są próby przemycenia do Swoszowic zabudowy wielorodzinnej – bloków
mieszkalnych. Miejscem planowanych inwestycji są:
■ ul. Szybisko – 4 bloki (4 kondygnacje, tarasy na dachach, garaże podziemne),
■ ul. Borowinowa /róg Kąpielowej (apartamentowiec,
5-kondygnacyjny),
■ ul. Kąpielowa (biurowiec + budynek wielorodzinny),
■ ul. Starowiejska (6 bloków 5-kondygnacyjnych),
■ ul. Borowinowa/Niedźwiedziny/Chałubińskiego
(blok w kształcie litery U, 5-kondygnacyjny),
■ ul. Borowinowa (blok w kształcie litery U, 5-kondygnacyjny),
■ ul. Borowinowa/Niedźwiedziny (ok. 35 bloków
5-kondygnacyjnych).
Ten typ zabudowy wielorodzinnej, charakterystyczny dla
zabudowy wielkomiejskiej, nigdy wcześniej tutaj nie występował. Realizacja takich zamierzeń, budowy ok. 680
mieszkań, wyrządziłaby nieodwracalną szkodę dla Uzdrowiska, jego Zakładu Przyrodoleczniczego i mieszkańców.
Konsekwencjami powyższych działań byłoby podwojenie
ilości gospodarstw domowych na terenie stref Uzdrowiska
Swoszowice, w rejonie, gdzie z definicji zagęszczenie powinno być niewielkie, związane z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną.
Celem tej notatki jest apel do wszystkich mieszkańców
Swoszowice (i sympatyków Uzdrowiska) o pomoc w działaniach zmierzających do powstrzymania ekspansji bloków
– budynków wielorodzinnych na ten teren. Jeśli tego nie
zrobimy, stracimy wszyscy, nie tylko przez spadek wartości
naszych posesji, ale przede wszystkim przez drastyczne pogorszenie warunków naszego życia.
Nie bądźmy obojętni, nie liczmy, że ktoś z mocy urzędu
nam pomoże. Wręcz przeciwnie, wbrew ciągłym, wielolet-

nim już obietnicom i uchwałom Rady Miasta (nawet
z 2006 r.), władze miasta nie są zainteresowane ochroną
Uzdrowiska Swoszowice – może uzdrowisko w Krakowie
jest dla nich zbyt uciążliwe? Wszelkie deklaracje pozostają jak dotąd bez pokrycia.
Rafał Kostarczyk
Inicjatywa społeczna na Piaskach Nowych

„Gospodarne Osiedle”
25 kwietnia br. zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Krakowa (Wydział Spraw Społecznych) Stowarzyszenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski Nowe „Gospodarne Osiedle”. Naszym celem będzie działalność na
rzecz lepszego, czyli gospodarnego zarządzania majątkiem
członków spółdzielni (we współpracy ze statutowymi władzami Spółdzielni), jak i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu wewnątrzspółdzielczym.
Członkowie stowarzyszenia apelują do mieszkańców
osiedla o uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu. Po zatwierdzeniu przez Sejm w najbliższym czasie zmian w Prawie spółdzielczym zmienią się nam realia. To będzie dotyczyło nas wszystkich. Będzie wiele ważnych spraw do
uzgodnienia (np. wyjaśnienia Zarządu odnośnie sprawy
pawilonu nie są do końca zgodne z prawdą).
Kontakt:
e-mail: stowarzyszenie@poczta.onet.eu
(w najbliższym czasie będzie założona strona www)

Podziêkowanie
W imieniu mieszkańców os. Cegielniana serdecznie dziękuję pani redaktor Zofii Żmudzkiej za artykuł zamieszczony
w nr 4 „Wiadomości” („Na betonie drzewa nie urosną...“)
w obronie doliny rzeki Wilgi przed zabudową. Jednocześnie
pragnę poinformować, iż powołaliśmy do życia Stowarzyszenie „Wilga”, którego celem są dalsze działania w wyżej wymienionej sprawie. Liczymy na kontakt z Panią i dalszą
współpracę.
Zofia Kalinowska,
prezes Stowarzyszenia „Wilga”

LATO 2007
NIEOBOZOWA AKCJA
„LATO w MIEŒCIE”
25.06 – 13.07 i 30.07 – 17.08
✿ wycieczki poza Kraków ,baseny ,kino
✿ turnieje, gry i zabawy na terenie osiedla
✿ ciepłe i zimne posiłki

OBOZY LETNIE
WICIE k. DAR£OWA 14.07 - 29.07
✿ turystyka piesza i rowerowa ✿ wycieczki do
Darłowa, Darłówka, Ustki i nie tylko ✿ kąpiele
morskie i plażowanie ✿ gry, zabawy i inne atrakcje

SIERAKÓW WLKP. 25.06. - 9.07
✿ jezioro, windsurfing, kajaki ✿ tenis ziemny, gry
zespołowe ✿ wycieczki po Puszczy Noteckiej

Zapisy i Informacje
Dom Kultury SM "Kurdwanów Nowy"
ul. Witosa 39, tel. 0 12 654-40-05 , 605 075 508
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Lokalne problemy Straży Pożarnej
Przed 5 laty przy ul. Aleksandry w Nowym Bieżanowie została otwarta nowa siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Straży Pożarnej. Zasięgiem działania objęła ponad 120 tys. mieszkańców dzielnic XI i XII oraz częściowo
dzielnic X i XIII, na chronionym przez siebie obszarze
o pow. 37 tys. km kw.
Do zadań Jednostki należy organizacja i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub
miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie innych specjalistycznych, pomocniczych czynności w czasie trwania tych
klęsk lub przy likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne
służby ratownicze.
– Praktycznie jesteśmy wzywani do niemal wszystkich wypadków, powodujących jakiekolwiek zagrożenie – mówi dowódca Jednostki, kapitan Waldemar Grzesiak. – Od osadzania się rojów pszczół czy szerszeni, pojawienia się wężów,
poprzez wezwania do otwarcia mieszkań w podejrzanych
przypadkach, gdy brak jest kontaktu z ich właścicielami, pomiaru tlenu przy zasłabnięciu człowieka z niewiadomych
przyczyn, uwalniania zwierząt, aż do zagrożeń terrorystycznych, typu podejrzenie o pojawieniu się wąglika, oraz wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, pożarów.
W 2006 r. decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Jednostka przy ul. Aleksandry uzyskała specjalizację
w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Zasięgiem swych
działań obejmuje całą Małopolskę. Jest dobrze wyposażona,
zarówno w podstawowy sprzęt ratownictwa pożarowego, jak
i ratownictwa medycznego oraz ciężkie wozy ratownictwa
chemicznego.

Dojazd do blokowisk
– Tereny, jakie obejmuje swym działaniem Jednostka, to
w większości blokowiska miejskie o zabudowie wielokondygnacyjnej. I tutaj pojawiają się poważne problemy.
– Te osiedla w większości posiadają wąskie uliczki, którymi
dojazd jest utrudniony ze względu na wielkość naszych wozów
– mówi dowódca Waldemar Grzesiak. – Nie dość, że uliczki są
wąskie, to jeszcze pozastawiane samochodami. Podobnie place manewrowe, na których zgodnie z przepisami nie wolno
parkować, są najczęściej traktowane właśnie jako parkingi.
Niejednokrotnie sprzęt trzeba donosić na dużą odległość, bo
wóz nie ma szans dojechania do miejsca zagrożenia – dodaje.
Straż Pożarna występowała do rad dzielnic i do spółdzielni mieszkaniowych z wnioskami o widoczne oznakowanie
dróg dojazdowych do bloków, o nie zajmowanie placów manewrowych na miejsca parkingowe. Jak stwierdził kapitan
Grzesiak, poza nielicznymi wyjątkami, jak np. w SM „Na
Kozłówce”, strażacy nie są w stanie tego wyegzekwować,
zwłaszcza po godz. 16, kiedy praktycznie ciężki samochód
nie ma szans na dojechanie do bloku. Taka
sytuacja, zdaniem SP,
ma miejsce zwłaszcza
na Kurdwanowie.
Z taką opinią nie
zgadza się prezes SM
„Kurdwanów Nowy”
Stanisław Sierant. –
Jesteśmy chyba jedyną
Spółdzielnią
Mieszkaniową w Krakowie, która według
zarządzenia ma plan
Utrudniony dojazd dla pojazdów rozmieszczenia znaratowniczych przy jednym z wie- ków drogowych zgod¿owców przy ul. Bojki
nie ze strefą osiedlona Kurdwanowie.

PRZEDSZKOLE „SMERFY”
ul. Łużycka 71 a (róg Tuchowskiej)
NOWY ODDZIAŁ: ul. Wysłouchów 55

prowadzimy nabór już na wrzesień
❖ domowe warunki (domek jednorodzinny z własnym
ogródkiem) ❖ nauka języka angielskiego, francuskiego
i hiszpańskiego ❖ zajęcia dydaktyczne
❖ religia ❖ zajęcia ruchowe
❖ rytmika i balet ❖ gimnastyka
korekcyjna ❖ logopeda i psycholog
Opłata miesięczna − 225 zł
Wyżywienie: śniadanie, obiad,
podwieczorek.

Czynne w wakacje! Zapisy do klasy „0“ na rok szkolny 2007/2008
Czynne od pon. do pt. w godz. 6.30 − 17.00
(możliwość do godz. 19.00)
Informacje i zapisy: tel. 012 265 24 95
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24 czerwca 2002 r. w Nowym Bie¿anowie otworzono
now¹ siedzibê Stra¿y Po¿arnej – jedn¹ z najnowoczeœniejszych jednostek w naszym mieœcie.
wą – broni swych racji prezes Sierant. – Parkować wolno wyłącznie tam, gdzie jest postawiony znak „P”. Na życzenie
władz spółdzielni, Straż Miejska bardzo ostro egzekwuje
przestrzeganie przez mieszkańców tych przepisów i karze
mandatami za niewłaściwe parkowanie.
– Należy pamiętać o tym, że te osiedla zaczynały być budowane przed trzydziestu laty, kiedy przed blokami stało po
kilka samochodów – przypomina prezes SM „Nowy Prokocim” Zbigniew Socha. – Teraz niemal każde mieszkanie to
także samochód. Nie jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańcom dostatecznej liczby miejsc parkingowych, chociaż robimy, co możemy i corocznie ich przybywa.

Samowola i bezradnoœæ w labiryncie ulic
Jednakże według opinii Straży Pożarnej, władze spółdzielni mieszkaniowych są w tej kwestii zupełnie bezradne. Podobnie jak i w stosunku do samowoli mieszkańców wieżowców, którzy na ostatnich kondygnacjach instalują kraty, sprawiające, iż dostęp do mieszkań jest niemożliwy. Tak jak i do
klap dymowych, które w razie pożaru powinny być otwarte.
Prawdziwym ewenementem jest też blok przy ul. Witosa 29,
gdzie zamknięte są klatki schodowe, a wyjście do mieszkań
jest tylko z windy...
Strażacy skarżą się generalnie na brak współpracy z gospodarzami osiedli, którzy według nich nie dostrzegają problemów Straży Pożarnej, zarówno tych związanych z brakiem dojazdu, jak i tych pomniejszych, jak np. brakiem informacji na klatkach schodowych, nieaktualnymi numerami
telefonów czy chociażby brakiem oznakowania hydrantów.
Uliczki i place dojazdowe zajęte przez parkujące na nich
samochody, to jeden z głównych problemów, z jakimi boryka się SP. Innym, równie poważnym, jest sztuczny podział
ulic na kilka odcinków. Ten problem widoczny jest zwłaszcza
w dzielnicy XI, gdzie np. ulice Kordiana, Tuchowska, Turniejowa, Mokra, Wyżynna są podzielone na kilka odcinków,
a do każdego z nich jest inny dojazd.
– Cóż z tego, że my, jako straż, wyjedziemy do wezwania
w ciągu przepisowych 24 sekund – skarży się dowódca Grzesiak. – Niejednokrotnie człowiek wzywający nas do zaistniałego zagrożenia nie jest w stanie podać dokładnej jego lokalizacji, zna tylko nazwę ulicy. A ona podzielona jest np. na
trzy odcinki. Jeżeli podjedziemy z niewłaściwej strony, tracimy potem wiele czasu na objechanie nieraz całego osiedla,
żeby dotrzeć na miejsce wypadku... A wystarczyłoby tylko
nadać poszczególnym odcinkom danej ulicy odrębne nazwy
i umieścić je na mapie.

10 maja odbyły się w Krakowie Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka w ramach jubileuszu 15-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Zainaugurowała je
msza św. na Wawelu, następnie w Rynku Głównym wręczono nowy sztandar dla Komendy Wojewódzkiej PSP,
po czym odbyła się defilada pododdziałów pieszych
i zmotoryzowanych.
– Wszystkie nasadzenia na naszym terenie są zgodne z projektem i przepisami – ripostuje prezes Sierant. – Spółdzielcy
nie maja możliwości samowolnego sadzenia drzew, wszystkie
sadzonki kupowane są na koszt SM i sadzone według planu.
Przykrym natomiast jest fakt, że naszą cywilizację trzeba grodzić fizycznie słupkami tam, gdzie powinien wystarczyć znak
drogowy... Ale to sami mieszkańcy wymuszają decyzje zagradzania chodników słupkami, każdy chce mieć jakiś komfort
zamieszkania, bez parkujących pod oknami samochodów.
– Problemy dojazdowe dla Straży Pożarnej sprawiają też
wszelkie remonty dróg i ulic. – Dawniej istniał dobry zwyczaj
informowania nas przez właściwie organy o planowanych remontach i co za tym idzie, wyłączaniu z ruchu ulic – twierdzi
zastępca dowódcy, kapitan Leszek Markowski. – Teraz niestety nie dostajemy takiej informacji.

* * *
Problemy, jakie ma Straż Pożarna chroniąca nasze osiedla, są na pewno ważne i istotne. Ale chyba nie niemożliwe
do usunięcia. Aby do tego doszło, potrzebna jest lepsza
współpraca pomiędzy strażakami a władzami gminnymi czy
spółdzielczymi. Trzeba tylko trochę dobrej woli i zainteresowania sytuacją, żeby usiąść do wspólnych rozmów i wypracować jakiś konsensus.
ZOFIA M. ŻMUDZKA
Fot. (Kaj)

Patron Strażaków
Co roku 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka; to święto
ich patrona – św. Floriana. W naszej okolicy jest sporo kapliczek poświęconych św. Florianowi, który miał chronić
od wszelkich klęski, w tym pożarów.
Na zdjęciu zabytkowe kapliczki św. Floriana. Z lewej –
w Piaskach Wielkich, na rogu ulic Szpakowej i Sadka,
ufundowana ok. połowy XIX w. przez Felicjana i Franciszkę Świątków. Pierwotnie stała między lipami na terenie
obecnego szkieletu budowy szpitala podgórskiego. Z prawej – kapliczka z 1873 r. w Łagiewnikach przy ul. Fredry,
ufundowana przez Macieja i Katarzynę Subów.
To była ważna i piękna tradycja, czemuż by do niej nie
wrócić? Namawiamy naszych mieszkańców, którzy mają
takie możliwości, aby stawiali przydomowe lub przydrożne, wotywne (błagalne lub dziękczynne – w konkretnej intencji) kapliczki. Jeśli już takie są, to chętnie je opiszemy
na naszych łamach.
(Kaj)
Foto: archiwum „Wiadomości”

Drzewa, s³upki i remonty
Prawdziwym utrapieniem strażaków są dzikie nasadzenia,
kiedy nie można podjechać pod sam blok, rozłożyć drabiny
mechanicznej, bo zbyt blisko rosną wysokie drzewa. – Przepisy mówią o odległości 6 metrów od ściany bloku – wyjaśnia
dowódca. – A w której SM przepisy te są respektowane?

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

Dyżury w wakacje

„BAJKOWO”

Przedszkole RADOŚĆ

Przyjęcia dzieci od 2 do 6 lat
❀ Atrakcyjne zajęcia edukacyjne
z poszerzonym j. angielskim
w formie zabaw muzyczno−ruchowych
❀ Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz
wesołą zabawę w kącikach zainteresowań
❀ Oferujemy pobyt godzinowy, dzienny
i miesięczny oraz dyżury w wakacje
Promocja: brak wpisowego!

Stary Prokocim, ul. Prosta 35 A

serdecznie zaprasza dzieci
w wieku 2,5 − 6 lat
do filii w domu z ogrodem
przy ul. Klonowica 17C (Wola Duchacka)
Naszym atutem są:
❀ małe grupy ❀ rodzinna atmosfera
❀ doświadczona kadra
❀ opieka logopedy, psychologa
W ramach zajęć oferujemy:
❀ j. angielski ❀ rytmikę ❀ gimnastykę korekcyjną
❀ zajęcia teatralne ❀ plastykę ❀ religię
Możliwość zapisania dziecka na wybrane dni i godziny

(naprzeciw Kozłówka, obok kościoła)

W soboty zapraszamy do bawialni
Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2007/2008

tel. 012 658 23 91, kom. 515 285 909

Tel. 0 510−07−03−81, 012 685−52−23
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● Rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa i modernizacja ul. Klonowica. Na razie zamknięto I odcinek (do ul.
Pszennej), ale ruch kołowy został wstrzymany aż do odwołania, z komunikacją miejską włącznie. Autobusy linii 179
jadą teraz ul. Trybuny
Ludów i Witosa.
Przynajmniej
pod
tym względem mieszkańcy ul. Klonowica
i Beskidzkiej odetchną z ulgą. Inwestorem jest Krakowski Zarząd Komunalny, prace (z budową
sieci wodno-kanalizacyjnych) będą kontynuowane w następnych latach w zależności od środków przyznawanych
przez Gminę Kraków.
● Na cmentarzu przy ul. Wspólnej wandale zniszczyli aż
13 nagrobków, z większości skradli wizerunki świętych.
● W maju odbiorców energii elektrycznej spotkała na poczcie niemiła niespodzianka przy płaceniu rachunku. Zakład Energetyczny firmy „Enion” „zapomniał” podpisać na
czas nowej umowy z Pocztą Polską, przez co klienci (którzy
nie mają czasu jechać bezpośrednio do kas „Enionu”) musieli zapłacić monopoliście 2,5 zł. Co na to Urząd Antymonopolowy oraz Urząd Ochrony Praw Konsumenta?
● 25 maja miały się zakończyć prace (na zdjęciu) przy wymianie nawierzchni, budowie zatok postojowych oraz
chodników m.in. przy
blokach przy ul. Wysłouchów 25 – 27. Prace zleciła SM „Kurdwanów Nowy”.
● Zniszczony jest próg na ul. Macedońskiej. Nie ma za
to żadnych progów zwalniających przed szkołą
przy ul. Serbskiej.
● Trwa remont i przebudowa zabytkowego dworu Czeczów przy ul. ks.
Popiełuszki w Starym
Bieżanowie. Znajdzie
w nim siedzibę Dom Kul-
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Sygnały
tury. Prace współfinansuje Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
● Na Woli Duchackiej
przy ul. Włoskiej postępują prace inwestorskie przy
budowie osiedla „Słoneczne Wzgórze”. I etap
ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.
● Czytelniczka (starsza osoba) zwraca uwagę na częsty
zwyczaj panujący w aptekach, gdy pracownik pyta klienta,
czy może podać „lek zamienny o takim samym działaniu”,
ale gdy się dopytać, to się okazuje, że lek wypisany na recepcie jest w aptece. Chodzi o to, aby w pierwszej kolejności pozbyć się leków na stanie, a nie sprowadzać je z hurtowni, a także o bezwzględną walkę koncernów farmaceutycznych, w którą (niekiedy nieświadomie) uwikłani są i lekarze, i farmaceuci, i pacjenci. Bo chyba nikt nie uwierzy
w wyjaśnienie, że aptekom zależy na sprzedawaniu tańszych leków.
● Szkoła SP 164 ss. nazaretanek przy ul. Wysłouchów zyskuje nowy
pawilon (na zdjęciu).
● Przy wyjeździe z ul.
Aleksandry w ul. Mała
Góra niezbędne jest
lustro drogowe. Sygnalizowaliśmy to już parokrotnie, ale widać nie przejeżdża
tamtędy żaden vip.
● Na początku br. huragan wyrwał z korzeniami drzewo rosnące przed blokiem nr 63 przy ul.
Łużyckiej, na os. Piaski Nowe.
Drzewo zostało usunięte, o naprawie chodnika w tym miejscu
zapomniano (na zdjęciu).
● Prace wieńczące nową ul.
Bochenka postępują „spazmatycznie”. Ostatnio namalowano

Maj 2007

przejście dla pieszych
oraz początkową część
pasów rozdzielających
kierunek ruchu. Dalej
można już jechać środkiem?
● Parokrotnie, w ub.r i br., sygnalizowaliśmy w imieniu
Czytelników, że schody prowadzące m.in. do siedziby Rady Dzielnicy XII, w pawilonie na I p. przy ul.
Kurczaba 3, są w opłakanym stanie. Jak nas
poinformował przewodniczący Dzielnicy
XII Zbigniew Kożuch,
w ub.r. ZBK ogłosił
przetarg na wykonanie naprawy schodów i tarasu, ale...
nikt się nie zgłosił. Wówczas wyceniono te prace na 32 tys.
zł. Szkoda, że nie połączono ich z generalnym remontem
siedziby Dzielnicy XII. W maju br. ZBK ma szukać wykonawcy z tzw. wolnej ręki. Jeśli to się nie uda, a schody runą, zawsze będzie można wybudować nowy pawilon?..
● Przy ul. Łużyckiej na rogu
z Cechową, która albo nie ma
pobocza, albo ma zdezelowany
chodnik – zrobiono przykładny
wyjątek (na zdjęciu). Kiedy
powstanie „cała reszta”?
● Przy ul. Białoruskiej 10
znajduje się estetyczna piaskownica (z ogrodzeniem
„przeciwpieskowym”).
Można tam bezpiecznie
wpuścić pociechę, ale
bezpiecznie usiąść na
ławce już się nie da (na
zdjęciu).
● Ten widok to koszmarny sen każdego kierowcy.
Zarejestrowaliśmy go na
os. Piaski Nowe. Chyba,
że ten kierowca trzyma
koła pod poduszką...

GABINET KOSMETYCZNY
SOLARIUM TURBO

„OD−NOVA” Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
Marzeny Repelewicz
ul. Włoska 2A (naprzeciwko hipermarketu TESCO)

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Wskazania:
Trądzik, blizny potrądzikowe, łojotok, suchość skóry, zaskórniki,
prosaki, rogowacenie okołomieszkowe, rozszerzone pory,
blizny, przebarwienia, uszkodzenia posłoneczne skóry, rozstępy,
odmłodzenie skóry i likwidacja delikatnych zmarszczek.

NEODERMA
Leczniczy zabieg głęboko złuszczający

tradycja od 1990 r.

badanie USG

Rejestracja tel.
012 681 30 65
w godz. 9 − 15
012 422 45 65
w godz. 15 − 20

ul. Targowa 5

◆

(przy pl. Bohaterów Getta)

ul. Nowosądecka 31 (012) 425 67 13
www.kosmetyka.malopolska.pl

UROLOGICZNY

✦ Fizykoterapia - pe³ny zakres
✦ Gimnastyka lecznicza

i rekreacyjna
(z elementami tañca)
Promocje do godz. 15

❐
❐
❐
❐

✦ Masa¿ leczniczy
✦ Masa¿ relaksacyjny

ca³ego cia³a na bazie
minera³ów z Morza Martwego
Ze skierowaniami lekarskimi - 50% taniej!

Rejestracja tel.: 012 655 89 49, 0609 673 592
ul. Beskidzka 30B, pawilon I p., Wola Duchacka - Zachód

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
RVG

"Butterfly"

GABINET REHABILITACJI

Zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, lecznicze;
Jonoforeza, galwanizacja
Peeling Kawitacyjny − bezbolesny zabieg oczyszczania skóry
ultradźwiękami
Depilacja, henna
Manicure, pedicure, tipsy, zdobienie paznokci

◆ komputerowe
badanie wzroku

NOWOŚCI: ● Trwała na rzęsy.
● Prostowanie chemiczne włosów − już od 150 zł

SOLARIUM Promocja wiosenna − 80 gr za 1 min. NOWE LAMPY!!!

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE›
Agyptos, Parafango, Elektroterapia

OKULISTYCZNY

292 48 22
U nas wiosna przez cały rok!!!
Tipsy, zdobienie pod żelem (3D), zabiegi parafinowe na dłonie
manicure, pedicure, przekłuwanie uszu i nosa, makijaże ślubne

Efekt po jednym zabiegu!
➢ Leczenie trądziku
➢ Niwelowanie przebarwień i rozstępów
➢ Wygładzenie zmarszczek
➢ Zmniejszenie porów skóry

GABINETY

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15, Rezerwacja tel. 012

stomatologia zachowawcza
protetyka
chirurgia stomatologiczna
RVG − rtg cyfrowy

Pon. − pt. w godz. 13 − 19
os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon I piętro

tel. 012 425 51 79

ALERGIE

bezbolesne, komputerowe
testy i odczulania
pokarmy, pyłki, sierści
Najnowocześniejszy, najskuteczniejszy w Krakowie

BIOREZONANS

Przychodnie: Wola Duchacka, ul. Białoruska 15, NH, os. Na Skarpie 27
(obok Szp. Żeromskiego).

Rejestracja tel.: 0609 805 797

www.biomax.krakow.pl

RZUĆ PALENIE!
JEDNYM ZABIEGIEM! 99% skuteczności

zniżki

Terapie: otyłość, trądzik, astma, autyzm, ADHD, SM, zgaga,
choroby żołądka i jelit, tarczyca, nerwica, depresja, miażdżyca,
zaburzenia rytmu serca, reumatyzm, terapie p/bólowe i inne

do 40%

Aparat obsługuje lekarz (atest ISO9002)
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Restauracja Onufry

Serdecznie
zapraszamy
od pon. do pt.
w godz. 9.30 - 19.00,
sob. 9.30 - 15.00

❍ catering dla firm, przedszkoli i szkół
❍ przyjęcia okolicznościowe, bankiety,
spotkania
ul. Borkowska 25
❍ dania na telefon
tel. 012 264 35 21

Smaczna, polska, tradycyjna kuchnia!!!

Auto−Serwis

ASTRO

Kurdwanów, ul. Cechowa 36

SZAFY
WNĘTRZA
GARDEROBY

dostawa do 30 min.

TŁUMIKI, KATALIZATORY,
HAMULCE, ZAWIESZENIA
sprzedaż − montaż − serwis

Części oryginalne
oraz tanie zamienniki
Elektromechanika,
naprawy powypadkowe
Doświadczenie, ceny konkurencyjne

Tel. 012 654 05 48

ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na Białoruskiej)
tel. 012 265 23 60, kom. 0602 32 18 10
e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl
Zapraszamy do nowego lokalu
przy ul. Podłęskiej 17a
(wjazd od ul. Wielickiej)

CITO−TEST

NAJTAŃSZE POKROWCE

na fotele samochodowe
BAGAŻNIKI dachowe
NARZĘDZIA
dla warsztatów i sklepów metalowych

Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

w w w.zalmax.pl

ŻALUZJE

HURT − DETAL

" R O B I N "

Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 012 265 32 30, 012 265 32 31

A-3 A-4
K
O
L
O
R

Zakład Fryzjerski
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55, paw., I p.

WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE
DORABIANIE KLUCZY

KSERO

PIECZ¥TKI

BINDOWANIE
w twardej oprawie

A-4 ➔ A-0

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39

(koło poczty),

tel. 0502 34 86 84

www.robin.krakow.pl, e−mail: robin@robin.krakow.pl
Pn. − pt. 8−17, sob. 10−14

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)

Czynne: pon.− pt. 7.30−15.30, sob. 9−11
tel. 012 657 54 40, 0606 957 723

PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

Produkcja * Montaż * Serwis
Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel. 012 655 74 74

● Bezbolesne i bezstresowe
pobieranie krwi z palca.
● Pełny zakres badań
krwi, moczu i kału.
● Testy na zawartość
narkotyków w moczu.

TIPSY
◆

zatapianie w żelu
◆ malowanie
◆ zdobienie

tel. 012 650 03 90
012 657 59 67
fax 012 650 03 91

wydruki
bindowanie
laminowanie
xero

0501 422 272

Nowo otwarte!
Konkurencyjne ceny!
Tel. 012 658 74 92
Kom. 0660 424 527

PEDICURE
LECZNICZY
wrastają Ci paznokcie?
dokuczają Ci odciski?

Doświadczona
pedicurzystka
Możliwość usługi także
w domu Klienta

kom. 0501 099 181

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce
CENTRALA: 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
tel. 012 278 14 66, 012 278 13 95, fax: 012 278 43 95, 012 278 17 50
e-mail: info@bs-wieliczka.com.pl; www.bs-wieliczka.com.pl

NOWOCZESNE KONTO OSOBISTE
BEZ OPŁAT
za otwarcie rachunku, prowadzenie, przelewy oraz wpłaty i wypłaty
DODATKOWE USŁUGI DO RACHUNKÓW:

Ogłoszenia drobne bezpłatne
❑ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie
w domu (dyspozycyjność)
− 012 655 56 00
❑ Zatrudnię krawcową − 012 425 64 78
❑ Przyjmę doświadczonego serwisanta
AGD − 0600 464 996
❑ Poszukuję opiekunki do 3,5−letniej
dziewczynki (praca dorywcza)
− 602 344 932
❑ "Mikrus" − głęboki, spacerowo−
sportowy w b. dobrym stanie, cena do
uzgodnienia − 0506 784 789

● Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON
● Sieć BANKOMATÓW bez prowizji
● KREDYT w rachunku na dogodnych warunkach
● Obsługa konta przez INTERNET − „eBSW”
● SMS Banking, tanie PRZELEWY ZA GRANICĘ
Zapraszamy do korzystania z naszych konkurencyjnych usług!
✦ Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4 (przy ul. Halszki)
tel. 012 654 56 16, 012 654 84 55,
fax: 012 654 87 01
BANKOMAT czynny całą dobę!

✦ Filia w Krakowie
ul. Wodna 2 (przy ul. Wielickiej)
tel. 012 655 23 68, 012 655 00 42,
fax: 012 655 00 49

6

WIADOMOŚCI

W skrócie
PODPISANA UMOWA. W maju prezydent Krakowa
i prezes Zarządu Centrum JP II podpisali wreszcie umowę zamiany nieruchomości. Centrum uzyskało tytuł prawny do terenów na obszarze tzw. „białych mórz” (dawne tereny Zakładów Solvay) o powierzchni ok. 10,2 ha z przeznaczeniem na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” (inwestycja Archidiecezji Krakowskiej). Natomiast w zamian Gmina Kraków – tytuły prawne do sąsiedniej działki w rejonie SBM w Łagiewnikach, która zostanie wykorzystana przy budowie Trasy Łagiewnickiej oraz
działki zabudowanej przy ul. Konfederackiej 18 (gdzie będzie kontynuowała działalność Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Centrum JP II dopłaciło Gminie dokładnie 1 778 213, 79 zł.
OPROTESTOWANA TRASA. Ponad 800 mieszkańców
Borku Fałęckiego podpisało protest przeciwko budowie
Trasy Łagiewnickiej. Ma ona stanowić brakujący fragment
III obwodnicy Krakowa dla ruchu międzydzielnicowego
i łączyłaby się z planowanymi trasami Nowopłaszowską,
Ciepłowniczą, Pychowicką i Zwierzyniecką. Lokalnie
połączy ul. Witosa z ul. Brożka i Grota-Roweckiego. W tunelu będzie też miejsce na linię tramwajową – od pętli na
Kurdwanowie do ul. Zakopiańskiej. Budowa przewiduje
6 pasów ruchu i ma przynieść ruch w ilości 132 tys. pojazdów na dobę. Zdaniem mieszkańców projektanci nie
uwzględniają obecnych realiów, bowiem w międzyczasie
zamieszkało w tym rejonie kilka tysięcy osób. Chcą, aby
całą trasę, a nie tylko jej fragment, ukryć w tunelu. Przedstawiciele władz miasta zapowiadają prowadzenie rozmów
z protestującymi; podobnie jak w przypadku budowy linii
szybkiego tramwaju, padają zapewnienia o wykupie nieruchomości lub instalowaniu dźwiękochłonnych ekranów.
WSCHODNI CHRZEŚCIJANIE W ŁAGIEWNIKACH.
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powstaje kaplica
dla wyznawców wschodnich obrządków chrześcijańskich.
To wyjątkowe i chwalebne wydarzenie w w polskim Kościele, gdy katolicy obrządku rzymskiego i greckiego spotkają się pod wspólnym dachem z wyznawcami prawosławia, to także wyraz polsko-ukraińskiego pojednania. Projekt powstał z inicjatywy greckokatolickiego kapelana WP
ks. Mirona Mychajłyszyna, który przekonał do tego opiekunów sanktuarium i zwierzchników swojego Kościoła.
Osobiście zebrał pierwsze datki na budowę podczas greckokatolickiej mszy w Łagiewnikach w intencji Polaków,
którzy wsparli pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Poświęcenie zaplanowano na koniec czerwca br. Kaplica
ukraińska znajdzie się w dolnej części świątyni obok kaplicy włoskiej i węgierskiej.
30 LAT TEMU SKS. 7 maja 1977 r. w kamienicy przy
Szewskiej 7 znaleziono ciało pobitego na śmierć studenta
UJ Stanisława Pyjasa, zaangażowanego w działalność
opozycji demokratycznej. Znaczna część środowiska akademickiego zbojkotowała wówczas krakowskie Juwenalia. 15 maja przyjaciele Pyjasa zawiązali działający jawnie
Studencki Komitet Solidarności, do którego przystąpili
także studenci z innych miast Polski. Był to kolejny patriotyczny wyłom w reżimie komunistycznym. Potem na
fali Sierpnia '80 pomagali oni organizować NSZZ „Solidarność” i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Sprawców
i zleceniodawców zabójstwa ze strony SB – mimo parokrotnych śledztw – dotąd nie odnaleziono i nie osądzono.
Dawni członkowie SKS założyli stowarzyszenie Maj '77:
www.maj77.org
CAŁODOBOWA INFORMACJA MEDYCZNA. Pod nr.
tel. 012 661 22 40 udzielane są informacje o bezpłatnych
badaniach profilaktycznych, usługach medycznych, w tym
opieki podstawowej, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
rehabilitacji, pomocy ratunkowej, terminach wizyt u lekarzy-specjalistów. Można także uzyskać informacje nt. telefonów zaufania (m.in. dla osób uzależnionych, dla ofiar
przemocy w rodzinie), poszukiwania osób zaginionych.
W ub.r. z infolinii skorzystało 290 tys. krakowian, zgłoszono także 10 tys. przypadków zaginięcia – dzięki pomocy
CTIM 36% osób zostało odnalezionych.
WYMIANA DOWODÓW. Do końca roku trzeba wymienić
papierowe dowody tożsamości na plastikowe. Po tym terminie wszelkie stare dokumenty tracą ważność. Mieszkańcy Podgórza mogą to zrobić w Centrum Administracyjnym
przy al. Powstania Warszawskiego 10. Poza tym na przejściach granicznych UE wymagany jest osobny dokument
tożsamości dziecka. Szczegóły na stronie: www.krakow.pl
OGRÓDKI NA NIE SWOIM. Niektórzy mieszkańcy ul.
Lecha (między ul. Abrahama i Heltmana) użytkowują od
ponad 10 lat działki należące do chronionego obszaru po
byłym hitlerowskim obozie KL Plaszow. Uprawiają tam
swoje przydomowe, piękne ogrody. Teraz chcieliby te
działki wykupić lub wydzierżawić od Skarbu Państwa, ale
najprawdopodobniej będą je musieli zwrócić.
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Historia nie z encyklopedii

Augustiański Prokocim
Przyznaję, mało wiedziałam na temat historii Prokocimia. Przypuszczam też, że wielu mieszkańców tej części Krakowa, zwłaszcza tych, którzy zamieszkali na tym terenie w 2. połowie
XX w., powie podobnie. Toteż z dużym
zainteresowaniem przeczytałam książkę „Augustiański Prokocim” Tomasza
Ściężora, który będąc rodowitym
mieszkańcem Prokocimia, a równocześnie miłośnikiem lokalnej historii, stara się ocalić od zapomnienia przeszłość swojej małej ojczyzny.
O okolicznościach i przyczynach powstania publikacji czytelnik dowiaduje
się już ze wstępu. Książka, jak stwierdza jej autor, poruszająca „... całkowicie dziewiczy temat...“, jakim jest działalność Zakonu Ojców Augustianów w Prokocimiu
w pierwszej połowie XX w., powstała na zamówienie o.
Jana Biernata – prowincjała polskiej prowincji Zakonu
OO. Augustianów. Autor – Tomasz Ściężor, jak sam przyznaje, nie jest zawodowym historykiem. To jednak nie
przeszkodziło mu w sposób interesujący przybliżyć czytelnikowi zmienne losy zakonników w Prokocimiu, ich
wkład w rozwój lokalnego społeczeństwa. Przy okazji czytający poznaje również niezwykłe wydarzenia, które na
ten czas przypadają i historie ludzi z tymi miejscami
i z tym czasem związane. Słowem, ciekawą historię Prokocimia – podkrakowskiej wioski, której ludność określana na 1000 osób w 1910 r. wzrosła ośmiokrotnie w ciągu
kolejnych czterdziestu lat, przypadających właśnie na
okres działalności OO. Augustianów na tym terenie.
Czterdzieści lat to szmat czasu. A jeśli to pierwsza połowa XX w., to historia jest rzeczywiście ciekawa. Autor
przyznaje, że pisząc tę książkę korzystał z wielu źródeł historycznych. Trzeba więc było nie lada wysiłku, żeby się
przez nie przedrzeć i znaleźć sposób, jak jasno i logicznie
przekazać zdobyte wiadomości współczesnemu czytelnikowi. Tomasz Ściężor świetnie sobie z tym trudnym zadaniem
poradził. Otóż w kolejnych rozdziałach przedstawił różne
aspekty działań augustianów w Prokocimiu, a przy okazji
opisał rozwój lokalnej społeczności, działań podejmowanych przez jej przedstawicieli. Dzięki temu dowiadujemy
się m.in. o okolicznościach nabycia majątku od właścicielki – Anny Jerzmanowskiej, następnie poznajemy realia życia w Prokocimiu, przy okazji dokładnie dowiadujemy się,
co wchodziło w skład zakupionego majątku (łącznie z takimi drobiazgami jak: łopaty, sekatory, wiaderka...). Równie
ciekawa jest historia powstawania budynków sakralnych
i powiązana z tym działalność duszpasterska i charytatywna zakonu. (Zaskoczyła mnie liczba świeckich stowarzyszeń aktywnie działających w tym czasie w Prokocimiu,
a zamieszczonym fotografiom przyglądałam się z dużym
zainteresowaniem!)
Ze szczególną uwagą czytałam rozdział przybliżający
działalność zakonu w zakresie rozwoju oświaty. Interesujące są losy działającej na tym terenie (w okresie przed I wojną światową) szkoły z internatem dla chłopców z zamożnych rodzin ziemiańskich i przemysłowych. Ale równie cie-

kawa jest historia powstania i zamknięcia gimnazjum najpierw męskiego, później poszerzonego również o klasę żeńską (bezpośrednio po zakończeniu II
wojny światowej). Poznając okoliczności powstawania i działalności szkół opisanych w tym rozdziale, można w dużej
mierze odtworzyć losy polskiego szkolnictwa z tegoż okresu.
Dla historii Prokocimia, dla jej
obecnych mieszkańców szczególnie interesujący powinien się okazać rozdział poświęcony osadnictwu kolejarskiemu. Bowiem i w tej dziedzinie Zakon Augustianów miał swój udział. To
m.in. dzięki parcelacji części ich majątku na terenie Prokocimia powstała
osada kolejarska, a liczba ludności zdecydowanie się powiększyła. Prawdopodobnie wielu dzisiejszych prokocimian (zwanych „prokocanami“) ma
wśród swych przodków pracowników kolei, ale czy o tym
wie? Być może więc lektura książki pozwoli niektórym
odkryć i poznać swoje korzenie.
Przyznaję, że czasem gubiłam się w ogromie szczegółów
zawartych w tej pozycji. Warto było jednak przez nie przebrnąć, aby dotrzeć do ostatniego, XII rozdziału, który okazał się niezwykły. Ze zdziwieniem czytałam o tzw. kapłanach-patriotach i o sposobach, jakimi komunistyczne władze próbowały skłócić i podzielić duchowieństwo. Historia
ks. Bonifacego Woźnego jest intrygująca. Myślę, że to fascynujący temat „do wzięcia“. Czy znajdzie się historyk,
który w sposób obiektywny przybliży społeczeństwu, nie
tylko lokalnemu, życie i działalność księdza, więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau? Niejasna,
owiana niedomówieniami i domysłami jest jego powojenna rola. Kim był ojciec Bonifacy Pius Woźny? Czy rzeczywiście tak bardzo popierał rząd komunistyczny? A może
był ofiarą manipulacji, które sprawiły, że jego działalność
tak źle była odbierana i tak surowo osądzana przez księdza
kardynała A. S. Sapiehę?
Książka wzbogacona jest niezwykłymi, historycznymi fotografiami, mapkami oraz aneksem. Dzięki ambitnej,
a równocześnie benedyktyńskiej pracy Tomasza Ściężora
poznałam dzieje Prokocimia z pierwszej połowy XX w.,
a przy okazji wzbogaciłam swoją wiedzę na temat często
zapomnianych już realiów życia z tego okresu. Tak napisanej historii na pewno nie można poznać z encyklopedii
i podręczników. Polecam więc „Augustiański Prokocim“
jako lekturę obowiązkową wszystkim mieszkańcom Prokocimia mającym ambicję poznać historię miejsca, w którym
przyszło im żyć. Polecam ją również tym, których interesują losy naszej ojczyzny w XX w. Ta książka, na przykładzie
lokalnych dziejów, mówi o tym okresie wiele.
MARIA FORTUNA – SUDOR
Tomasz Ściężor – „Augustiański Prokocim.
OO. Augustianie w Prokocimiu w latach 1910 – 1950“,
Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna, Kraków 2006
(Książka dostępna w Filii nr 2 Podgórskiej
Biblioteki Publicznej,
ul. gen. Jasińskiego 32, tel. 012 658 72 17)

Od redaktora

syłając je na powszechną, wielomilionową emigrację...
W najbliższym czasie zapowiadany jest strajk nauczycieli, przydałoby się także innych grup zawodowych. I nie
tylko o zarobki – adekwatne do wykształcenia, kompetencji, zakresu obowiązków i gospodarczego boomu – powinniśmy się upominać. Pracownicy wracający z zagranicy
podkreślają już nie tylko wysokość zarobków, przy tym stosunkowo niższych cen żywności, niższych kosztów utrzymania i kosztów pracy – ale o tym, co stanowi fundament
każdego dostatniego państwa – mówią o poczuciu bezpieczeństwa, o kulturze pracy, o sprawiedliwym podziale wypracowanych dóbr.
Tymczasem polscy pracodawcy (często przynoszeni
w teczkach w nagrodę za polityczne i kumoterskie „zasługi”) przy pomocy kolejnych elit władzy wprowadzili
w Polsce feudalizm partyjny, a w rezultacie bezprawie ,
lęk o pracę i wyzysk.
A pierwszym feudałem – niestety! – jest polskie państwo. I to nie musi wynikać do końca z cynizmu, ale ze
złej (okupacyjnej) tradycji sprawowania władzy, gdy na
samym końcu jest ten, kto winien być jej podmiotem,
a nie przedmiotem. Dopiero w takim wymiarze można
trąbić o patriotyzmie, narodowych i państwowych imponderabiliach. W przeciwnym razie stają się one po raz kolejny frazesami i hasłami propagandowymi.

Dlaczego
strajkujemy
S

trajki lekarzy budzą kontrowersje i sprzeczne opinie. Mówi się, że gdy dać im tę podwyżkę (lekarz
bez specjalizacji 5 tys., ze specjalizacją 7,5 tys. zł), oni
i tak będą funkcjonować tak jak przedtem na paru pospiesznych etatach, aby zarobić jeszcze więcej. Jednocześnie pokazuje się w mediach zmasowane i zbrojne, antyterrorystyczno-antykorupcyjne działania przeciw lekarzom tak, jakby łapówki brali przede wszystkim oni. Pokazuje się też pacjentów, w tym dzieci, umierających
z niedofinansowania służby zdrowia. Skąd i po co te medialne manipulacje?...
Na strajk lekarzy trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy.
Otóż zdesperowani lekarze wytykają rządowi, że obwieszczany gdzie się da polski sukces gospodarczy nie przekłada się na poziom życia polskich obywateli. Jest to sukces
wąskiej elity władzy, która obcina z tego kupony nie tylko
w sensie politycznym, ale i finansowym. Nie widać skutecznych działań, które skłoniłby Polaków do dorabiania
się i inwestowania w Ojczyźnie. Polskim rządom jak gdyby na tym nie zależało, chcą wzbogacić społeczeństwo wy-
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Raport „Wiadomoœci”

Oazy zieleni i relaksu
Przybywa zabudowy na terenie naszej części Podgórza.
Czy towarzyszy temu ochrona dotychczasowych lub powstawanie nowych terenów zielonych, niezbędnych do wypoczynku i rekreacji naszych mieszkańców? Stanowią one
standard cywilizacyjny społeczeństw, które staramy się
naśladować.
Co prawda standardy te są realizowane – głównie przez
spółdzielnie mieszkaniowe, bo to one są w przewadze gospodarzami terenów – w postaci przyblokowych skwerów, zieleńców i placów zabaw, czemu towarzyszy coraz bardziej estetyczna i funkcjonalna mała architektura – niemniej jest to
tylko namiastka tego, co każdy mieszkaniec, bez względu na
wiek, potrzebuje do życia.
O tym, jak bardzo na naszych blokowiskach potrzebne są
oazy zieleni, ciszy i spokoju, a przy tym tereny sportowo-rekreacyjne – nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Cieszy
więc, że władze nie zaniedbują tych spraw. Rozbudowywany
jest wciąż park na osiedlu Rżąka, o którym już niejednokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. W listopadzie ub. r. rozpoczęła się długo oczekiwana budowa parku leśnego pomiędzy
ulicami Ćwiklińskiej, Wielickiej, Jerzmanowskiego i Aleksandry. Zainicjowana przez SM „Kurdwanów Nowy” budowa Parku Kurdwanowskiego jest kontynuowana przez Gminę Kraków. Niestety, nie najlepiej wygląda realizacja budowy parku rzecznego Drwinka.

✿ Park na R¿¹ce ✿

osób fizycznych. W 2005 r. Wydział Skarbu UMK zakupił
1,3 ha za kwotę ok. 470 tys. zł.
Do tegorocznego budżetu zostały wpisane dwie poprawki
związane z parkiem Aleksandry. Pierwsza z nich, z inicjatywy radnej Fijałkowskiej, na kwotę 100 tys. zł, dotyczy opracowania koncepcji budowy Młodzieżowego Centrum Sportu
i Edukacji. Na Centrum to składałyby się m.in. sale treningowe i całoroczne wielofunkcyjne boisko pod balonem. Druga z poprawek, wniesiona przez radnego Łukasza Osmędę,
na kwotę 20 tys. zł, dotyczy opracowania projektu boiska
wielofunkcyjnego, a docelowo hal do gier sportowych.
Jak nas poinformowała Grażyna Fijałkowska, w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano kwotę 11 mln zł na wykupy pod różne inwestycje, także pod budowy dróg i parków.
Rada Dzielnicy XII będzie dokładać starań, aby część tych
środków finansowych została przeznaczona m.in. na potrzeby obu parków: na Rżące i przy ul. Aleksandry.
Podczas realizacji budowy parku Aleksandry, wykonawca,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(obecnie zadanie to przejął Krakowski Zarząd Komunalny –
przyp. red.), napotkał na trudności związane z wykupem
gruntów. Kilku właścicieli działek, na których ma powstać
park, nie zgodziło się na proponowaną cenę jak za teren zielony, żądając stawki jak za teren budowlany lub domagając
się otrzymania w zamian parceli budowlanej w innym miejscu. Nie osiągnięto jak dotąd porozumienia, a ponieważ wykonawca nieco się pospieszył i położył już chodniki na tych
spornych terenach, doszło do konfliktu. Oburzeni właściciele oskarżyli wykonawcę o samowolę, żądając natychmiastowej rozbiórki chodników. Zagrozili też wniesieniem skarg do
właściwych organów. Spór trwa, kontynuacja budowy przeciąga się...

✿ Park Kurdwanowski ✿

W parku na Rżące do tej pory powstały dwa oczka wodne, wykonano asfaltowe boiska do koszykówki i siatkówki, ustawiono ławki. W ub. r. rozpoczęto budowę boiska
do piłki nożnej; z pieniędzy gminnych wyasygnowano na
ten cel kwotę 45 tys. zł. Powstała też asfaltowa ósemka do
jazdy na rolkach. Oświetlono alejki spacerowe. Pomyślano także o najmłodszych mieszkańcach osiedla; w tym roku powstanie tam ogródek jordanowski z urządzeniami
zabawowymi.
– Na tym terenie wciąż mamy problemy uwłaszczeniowe,
zwłaszcza z wykupem dwóch działek od zakonu augustianów
– mówi radna miasta i Dzielnicy XII Grażyna Fijałkowska.
– W tym roku Rada ma zamiar zająć się koncepcją ich zagospodarowania na potrzeby parku.

✿ Park Aleksandry ✿
Natomiast na kontynuację budowy parku leśnego przy ul.
Aleksandry, między Bieżanowem a Prokocimiem, w tym roku zostanie przeznaczonych 429 tys. zł z Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – na zagospodarowanie
terenów na potrzeby małej architektury i budowy alejek.
Park ten zajmuje teren 15 ha, z czego do Gminy należy 80%
terenu.
– Park ten będzie posiadał cenne walory przyrodnicze,
m.in. naturalne zbiorowiska leśne, siedliska i ostoje chronionych gatunków flory, np. paproci orlicy – tłumaczy radna
Fijałkowska.
Na budowę pierwszego etapu parku, który rozpoczął się
pod koniec ub. r., ogółem zostanie przeznaczona kwota 700
tys. zł. W jej ramach będą wykonane asfaltowe lub brukowane ścieżki spacerowe o łącznej długości 1500 m, powstanie
ścieżka rowerowa długości ok. 380 m, zostaną
ustawione ławki, kosze,
a także dwa stoły do gry
w szachy. W przyszłości
planowane jest wybudowanie ogródka jordanowskiego i boisk do gry
w siatkówkę i koszykówkę. Ponadto planuje się
uzyskanie dodatkowych
kwot, zabezpieczonych
w budżecie miasta, na dalsze wykupy gruntów od

Jest to jedyny park. który jest dziełem spółdzielni mieszkaniowej. Został założony w 1990 r. i wzrastał wraz z nowym
osiedlem. – Na ponad 13 tys. m kw., należących do naszej
spółdzielni, mieszka tu ok. 22 tys. osób – mówi prezes SM
„Nowy Kurdwanów” Stanisław Sierant. – W tak dużym skupisku ludzi powinna być przestrzeń zielona, rekreacyjno-wypoczynkowa, dlatego zawsze otaczaliśmy ten park wielką
dbałością.

Ze środków remontowych SM wykonano w parku w latach ubiegłych parkingi zielone o powierzchni 502,50 m kw.,
górkę saneczkową z tzw. „pajęczyną” i dwoma zjeżdżalniami, metalowe bramki do gry w piłkę nożną oraz zainstalowano dziesięć szyn i kilkadziesiąt słupków jako zamknięcie
wjazdu dla samochodów. Ponadto park posiada chodniki
i drogi asfaltowe, oświetlenie, place zabaw, piaskownice
z ławkami dla małych dzieci, urządzenia drewniane i metalowe dla starszych dzieci, stół pingpongowy.
W 1999 r. spółdzielnia mieszkaniowa oficjalnie przekazała park nieodpłatnie Gminie Kraków w momencie, gdy Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę. Od tamtej pory widać
tu stałą troskę władz miasta o tę oazę zieleni w wielkim blokowisku, jakim jest stale rozrastające się osiedle Kurdwanów
Nowy. Rozbudowano plac zabaw, utrzymywana jest czystość
zimowa i letnia, następuje stała pielęgnacja zieleni, dosadzanie drzew i krzewów, urządzono także prowizoryczne boisko
do piłki nożnej. Do SM należy teren wielkości 1,4 ha, gdzie
zbudowano pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.

✿ Park Rzeczny Drwinka ✿
Chociaż tereny położone wzdłuż niewielkiej rzeczki
Drwinka, płynącej na granicy dzielnic XI i XII, od kilku lat
znajdują się w centrum zainteresowania zarówno mieszkańców jak i radnych, jakoś najtrudniej zauważyć tu efekty ich
pracy. Dlatego cieszy fakt, iż uchwałą Rady Miasta, podpisaną przez prezydenta Majchrowskiego 20 lutego br., postanowiono o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania obszaru pn. „Park Rzeczny Drwinka”.
Jego celem jest jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz
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określenie sposobów
ich zagospodarowania
i zabudowy. Według
uzasadnienia
tej
uchwały, dolina potoku Drwinka posiada
istotne znaczenie jako
element systemu zieleni miejskiej Krakowa,
pełniąc rolę korytarza
ekologicznego, a przy
tym miejsca wypoczynku mieszkańców dzielnicy XI i XII. Planowany na tym terenie
park rzeczny znalazł
się na opracowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UMK liście rankingowej inwestycji
miejskich w zakresie zieleni. Zagospodarowanie tego obszaru jako parku ma na celu zachowanie jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych i ukształtowaniu go w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców w zakresie codziennego
wypoczynku i rekreacji. Ten plan miejscowy stworzy także
warunki dla zabezpieczenia doliny Drwinki przed narastającym naporem inwestycyjnym, mogącym uszczuplić zachowane zasoby.
Jak wspomnieliśmy, w tegorocznym budżecie miasta została zarezerowwana kwota 11 mln zł na wykupy terenów,
z której część zostanie przeznaczona na wykup terenów pod
park Drwinka. Jednak, jak zwykle w takich przypadkach,
problemem jest cena, jaką gmina oferuje za m kw. gruntu –
50 zł, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy, jako za tereny zielone. Właściciele jednak przeważnie nie wyrażają zgody na taką wycenę, ponadto w wielu przypadkach następują trudności z ustaleniem tytułu własności.
Na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej została
opracowana koncepcja programowo-przestrzenna dla Parku
Rzecznego Drwinka w Pracowni Konserwacji Zabytków
„Arkona”. Całość zadania została podzielona na trzy następujące części: warunki urbanistyczne, powiązania komunikacji pieszej i kołowej, warunki terenowe i przyrodnicze oraz
przewidywany sposób zabezpieczenia terenu.
Jednocześnie powstał projekt zagospodarowania Drwinki,
będący pracą magisterską Tomasza Antosiewicza, przekazany do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK. Nie wiadomo, czy zostanie on dopuszczony do realizacji, chociaż według zapewnień Grażyny Fijałkowskiej
radni Dzielnicy XII będą optować za przyjęciem tego planu
(opisywaliśmy go szczegółowo w marcu ub.r. – przyp. red.)
Niewiele dzieje się obecnie nad Drwinką... Widoczne są
za to olbrzymie zniszczenia nasypów ziemnych, stanowiących naturalne elementy doliny Drwinki, należące do rzadkości w wielkich miastach. Ponieważ nasypy te są utworzone
głównie przez glinę i piasek, są teraz rozmywane przez opady, a to powoduje zamulanie koryta rzeczki i stwarza niebezpieczeństwo obsunięć... Co prawda Straż Miejska zobowiązała się do wzmożenia kontroli, a właściciele do zabezpieczenia nasypów, ale... Nasuwa się pytanie, dlaczego te tereny wcześniej nie zostały wykupione przez miasto zanim ich
właściciele, zgodnie zresztą z prawem, mogli z nimi zrobić,
co chcieli....
O zagospodarowaniu terenów nad Drwinką mówi się od
wielu lat. Jak do tej pory, zrobiono chyba niezbyt wiele.
Wciąż straszą chaszcze, dzikie wysypiska śmieci, brudna,
cuchnąca niekiedy woda. Do parku z prawdziwego zdarzenia
droga jeszcze daleka. A przecież i mieszkańcy os. Na Kozłówce, ludzie najbardziej zainteresowani w tym, żeby ten
park wreszcie powstał, nie siedzą z założonymi rękami. Jeden z nich, Marek Suder, opracował własną koncepcję utworzenia tego parku i złożył ją w Dzielnicy XII. Oto jego podstawowe propozycje: ✿ usunięcie z bezpośredniego otoczenia Drwinki zardzewiałych garaży blaszanych i ogrodzeń ✿
usuniecie sterty płyt betonowych u źródła ✿ odszukanie
i odsłonięcie rzeczywistego źródła wody i ujęcie go w atrakcyjny krajobrazowo sposób – obecne źródło jest zasypane
i woda sączy się ze szczelin ✿ wykonanie instalacji kanalizacyjnej wzdłuż Drwinki i przełączenie wszystkich ścieków do
ukrytej instalacji ✿ oczyszczenie koryta rzeczki ze śmieci na
całej jej długości ✿ uporządkowanie drzewostanu w okolicy
koryta ✿ wykonanie umocnień koryta Drwinki ✿ wykonanie tras spacerowych ew. rowerowych (alejki, mostki, oświetlenie itp.) ✿ wykonanie w pobliżu wieżowców przy ul. Spółdzielców brodzika dla dzieci zasilanego wodą Drwinki – historycznie taki basen istniał w postaci kąpieliska dla dzieci.
Te propozycje wydają się całkiem sensowne. A starsi
mieszkańcy os. Na Kozłówce pamiętają takie kąpielisko,
z czystą, błękitną wodą, w miejscu dzisiejszego przejścia na
Piaski, gdzie latem bezpiecznie kąpały się ich dzieciaki...
MAŁGORZATA BOGERT
Fot. (Kaj) i archiwum „Wiadomości”
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Małgorzata Strug−Zgrzywa: pierwszy Mistrz Polski
we fryzjerstwie męskim i damskim!
rzed paroma laty, przy
okazji jednej z rozmów, jakie miałam przyjemność przeprowadzić z właścicielką „Studia Małgorzata”
na Kurdwanowie, zapytałam
panią Małgorzatę Strug-Zgrzywę, co chciałaby jeszcze osiągnąć. Wśród wielu
marzeń, które wtedy wymieniała, znalazło się i to, że
bardzo by chciała zostać
pierwszą polską fryzjerką,
która zdobędzie tytuł Mistrza Polski we fryzjerstwie
zarówno męskim, jak i damskim. Pamiętam, że wówczas
pani Małgorzata miała już
na swoim koncie złoty medal
we fryzjerstwie męskim oraz
wiele innych, również międzynarodowych sukcesów
właśnie w kategorii męskiej.
Po każdym następnym spotkaniu utwierdzałam się
w przeświadczeniu, że zamiar zdobycia tytułu Mistrza Polski we fryzjerstwie damskim pani Małgorzata zrealizuje.

P

a moja pewność wynikała z obserwacji pani Małgorzaty, jej podejścia do kolejnych wielkich wyzwań.
Zawsze widziałam, jak ciężko, solidnie, wytrwale i konsekwentnie pracuje. Równocześnie zauważyłam, że ta utytułowana fryzjerka traktuje te konkursy jako okazję do dobrej zabawy, która przynosi jej wiele satysfakcji, radości
i zadowolenia. – Generalnie nigdy nie myślę o tym, co by było, gdyby coś nie wyszło – wyznaje. – Sądzę, że w mojej psychice nic by się nie stało, gdyby się na przykład okazało, że
coś zepsułam i wylądowałam na ostatnim miejscu. Przecież
jestem zwyczajnym człowiekiem. Myślę, że właśnie takie nastawienie od samego początku bardzo mi w kolejnych startach, w tym wszystkim co robię, pomaga.
Na pewno pomogło również podczas ostatnich Mistrzostw Fryzjerskich w Polsce, które odbywają się w Poznaniu. Utytułowana fryzjerka z Kurdwanowa wzbogaciła
się o kolejny medal, tytuł i puchar! Tak jak sobie zaplanowała, została pierwszą w Polsce fryzjerką, która może się
poszczycić równocześnie złotym medalem Mistrzostw Polski we fryzjerstwie męskim i w damskim!
– W tym roku te zawody były szczególnie interesujące, ponieważ z naszego salonu startowały aż cztery osoby, walcząc
o tytuł mistrza – dwie w juniorach, a dwie w seniorach. Paweł
Chachlowski starował w konkurencjach modnych w kategorii kreator, na damskim, Paulina Machno i Rafał Gucwa
uczestniczyli w konkurencjach męskich wśród juniorów, a ja
startowałam na damskim w kategorii technicznej. Było świetnie! Najpierw w sobotę ja wspierałam ich, a oni byli ze mną
w niedzielę. Jeszcze o czwartej rano robiliśmy kolor mojej
modelce – wspomina z uśmiechem Małgorzata Strug-Zgrzywa.

T

Pani Małgorzata nie ukrywa satysfakcji również z tego
powodu, że aż tyle osób z jej załogi wzięło udział w tegorocznych mistrzostwach. – Również oni mogą przekazać
reszcie załogi, jak to wygląda, że to wcale nie jest łatwe – tłumaczy. – Ponadto trzeba pamiętać, że udział w takim konkursie, sam start już jest dużym wyzwaniem dla fryzjera.
Wiadomo, że są to osoby, które muszą prezentować pewien
poziom.
arto nadmienić, że usługi zarówno fryzjerskie, jak
i kosmetyczne, świadczone w „Studio Małgorzata”, od lat utrzymują się na wysokim poziomie. Sam salon,
powiększony i unowocześniony, prezentuje się okazale.
Gdy pytam panią Małgorzatę, jak ona odnajduje się w tym
nowym wnętrzu, w odpowiedzi słyszę: – Jestem zadowolona z tego, że nasi Klienci mogą byś obsługiwani w komfortowych warunkach, z tym wiąże się również poprawa warunków pracy dla nas. Bardzo się cieszę z tego, że poszerzyliśmy
i zdecydowanie ulepszyliśmy część kosmetyczną salonu (jak
również usługi w zakresie manicure i pedicure). Tę część salonu wzbogaciliśmy o nowoczesny sprzęt i w związku z tym
proponujemy całkiem nowe zabiegi kosmetyczne. (Wszystkie
informacje na ten temat zainteresowani znajdą na zmodernizowanej stronie internetowej już w lipcu!)
Utytułowaną fryzjerkę, laureatkę wielu polskich i międzynarodowych konkursów, można spotkać w jej studio.
Ale pani Małgorzata nie byłaby sobą, gdyby już nie planowała kolejnych startów. – Jesienią wezmę udział w Otwartych
Mistrzostwach Fryzjerstwa w Paryżu, mam zamiar startować
w konkurencjach technicznych – opowiada o najbliższych
konkursowych wyzwaniach. – To będzie taki trening przed
Mistrzostwami Świata w Chicago. Będę tam starować w kategorii męskiej, w trzyosobowej reprezentacji Polski oraz indywidualnie w damskiej. I już dziś cieszę się na te zmagania. Wiem
też, że dopóki tego typu wyzwania sprawiają mi radość i dostarczają satysfakcji, dopóty warto w się z nimi mierzyć!
(For)
Fot. Z archiwum „Studia Małgorzata”
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STUDIO
„MAŁGORZATA”
FRYZJERSTWO
KOSMETYKA – SOLARIUM
www.studiomalgorzata.com.pl

ul. Halszki 1 B,C,D,E
(przy pętli tramwajowej na Kurdwanowie)
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KCT znów zabłysło medalami
Worek medali przywieźli zawodnicy Krakowskiego Centrum
Taekwon-do z Międzynarodowych Mistrzostw Polski, które odbyły się 14 i 15 kwietnia br. w Zawierciu. Spośród trenujących
w sekcji na Kurdwanowie I miejsca zdobyli: ● Michał Plichta
(techniki specjalne młodzików), ● Magdalena Wardzała (formy oraz walki juniorek), ● Karolina Buczyńska (walki juniorek). Na drugim stopniu podium stanął Sebastian Ślęczka (walki seniorów), a na trzecim Dominika Nowak (formy juniorek).
W klasyfikacji ogólnej zawodów ekipa KCT zajęła wysokie 5.
miejsce, zaś w klasyfikacji samych juniorów 2. miejsce!
Magdalena Wardzała i Karolina Buczyńska, dwie najlepsze
juniorki w klubie wzięły również udział w Pucharze Europy Juniorów, który rozegrany został w Hatvan (Węgry) 5 maja br.
Doświadczona Karolina zdobyła tam 2. miejsce w formach i 3.
miejsce w walkach. Debiutująca na zawodach zagranicznych
Magdalena, mimo bardzo dobrej postawy przegrała swoją walkę po kontrowersyjnej decyzji sędziów i niestety musi poczekać
jeszcze na swój pierwszy krążek.

LETNI OBÓZ TAEKWON−DO

■ dla dzieci i młodzieży
■ dla całkiem początkujących i zaawansowanych
7 − 20 lipca (14 dni) Jodłówka Tuchowska
Cena całkowita: tylko 730 zł!
Zawiera: przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę wycho−
wawczą, instruktorską i pielęgniarską, ubezpieczenie, basen i do−
datkowe atrakcje. Liczba miejsc ściśle ograniczona!
Informacje i zapisy:

Krakowskie Centrum Taekwon−do
tel. 012 3946181 lub 0502 067 081
www.kct.pl, info@kct.pl

SPO£ECZNE
TOWARZYSTWO
OŒWIATOWE
Spo³eczna
Szko³a Podstawowa nr 5
i Spo³eczne Gimnazjum nr 5
prowadzą zapisy do klasy 0 i 1 szkoły
podstawowej oraz 1 gimnazjum
na rok szkolny 2007/2008
W ramach czesnego oferujemy:
❏ j. angielski od zerówki
(5 godz. tygodniowo w każdej klasie)
❏ j. niemiecki od klasy 4
❏ informatykę od zerówki
❏ plastykę i muzykę od zerówki
❏ taniec, gimnastykę korekcyjną
❏ zajęcia na basenie
❏ poszerzoną liczbę godzin z matematyki i j. polskiego
❏ zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących
❏ zajęcia z logopedą i psychologiem szkolnym
❏ liczne koła zainteresowań
❏ klasy liczą do 15 osób.

Szkoła kameralna, zamykana, bezpieczna
Zajęcia obowiązkowe od 8.00 do 14.15
Świetlica szkolna czynna do godz. 17
Tel.: 012 658 44 72 (sekretariat)
e-mail: sspig5@poczta.onet.pl
www.gimnazjum5.krakow.pl
Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 5, w budynku
parafialnym kościoła pw. Miłosierdzia Bożego.
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