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30 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”. 

1992-2022 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” 29 czerwca obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia 

swojego powstania i działalności. Minione trzy dekady na Kurdwanowie zaowocowały wieloma 

dokonaniami, które wpłynęły pozytywnie na komfort zamieszkania, bezpieczeństwo i jakość życia  

na tym osiedlu. 

Na potwierdzenie tych zmian przytaczamy kilka opinii mieszkańców, zacytowanych ze stron 

internetowych, jakie w lapidarnej formie wyrażają zalety osiedla: ładne i spokojne, dużo bloków, 

ale i dużo zieleni, obiektów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, są wyremontowane drogi, dogodny 

dostęp do komunikacji miejskiej, choć – jak zauważono w jednym z postów – nie trzeba się stąd 

ruszać do centrum, bo wszystko jest na miejscu. Ten ostatni atut warto podkreślić, bowiem o jego 

znaczeniu przekonano się podczas niedawnej pandemii, kiedy w warunkach ograniczonej 

swobody odkrywaliśmy korzyści z dobrze rozwiniętej – blisko własnego domu – sieci               

placówek handlowych i usługowych, dostępu do instytucji oraz komunikacji publicznej.                                                  

A Kurdwanów taką siatkę ma! 

Spośród wielu osiągnięć Spółdzielni warto wskazać na zrealizowane przez nią programy.           

M.in. wybudowanie ponad dwustu mieszkań, termorenowację wszystkich budynków, 

stworzenie największej na krakowskich osiedlach sieci monitoringu wizyjnego, remont 

kapitalny wind wraz z wymianą kabin, wprowadzenie kompleksowe instalacji ciepłej wody 

użytkowej, zapewniającej mieszkańcom wygodę oraz bezpieczeństwo, dzięki usunięciu                        

z łazienek piecyków gazowych. 

Kurdwanowskie osiedle ma mocno rozbudowaną infrastrukturę handlowo-usługową, 

edukacyjną i wychowawczą, a także sportowo-rekreacyjną.  Ma również liczne tereny zielone, 
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których pozazdrościć mogą mieszkańcy nowoczesnych apartamentowców. Ozdobą jest liczący 

ponad 4 hektary Park Kurdwanowski, założony jeszcze przez Spółdzielnię (ewenement                         

w  Krakowie), która zbudowała na nim place zabaw dla dzieci i boiska. W celu ochrony tego 

terenu przez zabudowaniem w 1999 roku park przekazano Gminie Kraków. Jako park miejski 

niezmiennie służy rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Nie tylko oni chętnie 

uczestniczą, każdego roku we wrześniu, w organizowanym na tym miejscu festynie                      

„Jesień Kurdwanów”, znanym i popularnym daleko poza granicami naszego miasta.                  

Patronuje mu od lat prezydent Krakowa, z dumą podkreślający, że nie ma chyba drugiej                  

takiej spółdzielni mieszkaniowej, która w sposób systematyczny, z determinacją, od tylu lat                   

robi taka imprezę. Jego ostatnia edycja odbyła się w 2019, przed pandemią, w tym roku festyn   

po raz 27. Powraca w niedzielę 4 września! Serdecznie zapraszamy, wśród tegorocznych gwiazd 

jest Izabela Trojanowska z zespołem. 

Wspieranie kultury i samorozwoju młodych i starszych mieszkańców stanowi jedną                           

z istotnych cech tożsamości Spółdzielni, na terenie której działa jeden z ostatnich osiedlowych 

domów kultury. Przez cały rok jest w nim prowadzony urozmaicony program zajęć angażujący 

wszystkie pokolenia, działają też kluby matki z dzieckiem oraz emerytów i rencistów. 

Organizowane są  akcje  charytatywne,  wyjazdy rekreacyjne dla seniorów i wakacyjne dla dzieci. 

Z okazji jubileuszu 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” serdecznie 

wszystkim dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz wsparcie.  

 

Patron Jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”: 

 

Podziękowania przekazujemy również Partnerom Jubileuszu 30-lecia:  

Gmina Miejska Kraków, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie,  

PGE Energia Ciepła, 

 

 


