
Kilkanaście lat temu, kiedy byłam dzieckiem, mia-
łam koleżankę, która czasem chowała się w kącie i ci-
cho płakała. Kiedyś, zaciekawiona, podeszłam do niej 
i zapytałam, dlaczego to robi. – Przypomina mi się, jak 

ojciec bił mamę. Targał ją za włosy, okładał pięściami 
i kopał w brzuch. Próbowałam ją czasem bronić, ale 
mnie też wtedy bił – odpowiedziała.

Cd. na str. 6
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haki holownicze
mechanika ogólna
12 657 23 75, 513 096 771
PiomaR, kozłówek, ul. Polonijna 1

dla stałych 
klientów 
RaBaty

tłumiki

dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71  

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

www.oPalKraKow.Pl

Przyjedź i SPrawdź! zaPraSzamy!

Biura do wynajęcia: 600 880 870   

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE  
u motocykle – samochody do 3,5 T  

u pojazdy zasilane gazem  
u pojazdy sprowadzone z zagranicy 

u badania powypadkowe

ul. Wielicka 250
czynne:  

pn. – pt.:  8 – 18 sob.: 8 – 14  

SERWIS  
u specjalizacja Opel - serwis pogwarancyjny

u naprawa wszystkich marek pojazdów
u komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek

u serwis ogumienia - serwis klimatyzacji
u naprawy blacharsko-lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

NoWE GoDZINY oTWARCIA 
STACJI koNTRoLI PoJAZDóW! 

PN. – PT. 7 – 21, Sob. 8 – 14

OPONY ZIMOWE - wymiana - sprzedaż
SKLEP – części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki  

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

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

usługi księgowe  
– doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne  
– weryfikacja bilansów

mgr bogusław cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

22lata
tradycji

Przerwać krąg awantur i bicia Niebezpieczne 
skrzyżowanie

Sytuacja na skrzyżowaniu ulic por. Halszki i ks. Stojałow-
skiego dojrzała do tego, by ją uporządkować – raz a dobrze. 
Tymczasem zarząd infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu planuje jedynie poprawienie jednego elementu.

Wspomniane skrzyżowanie nie należy do najru-
chliwszych w Krakowie, ale pędzące prostą, szeroką 
ul. Stojałowskiego samochody przysparzają wyjeżdżają-
cym z ul. Halszki sporo kłopotów. Sytuację dodatkowo 
skomplikowało otwarcie w połowie września centrum 
handlowego „Dekada”. Ruch odbywa się teraz z czte-
rech kierunków, nie tylko z trzech, jak dotąd.

Potrzebne światła...
Gdy tylko pojawił się pomysł budowy centrum han-

dlowego, przypomniano o konieczności...
Cd. na str. 8
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Byłem we Lwowie tylko raz, dwanaście lat temu. Od-
wiedziłem Cmentarz Łyczakowski, byłem na grobach 
wspaniałych Polaków. Od granicy jechałem autokarem 
jakąś ubitą żwirową drogą, która dopiero przed samym 
miastem miała nieco lepszą nawierzchnię. Wokół smut-
ne, dosyć ponure krajobrazy, aż wreszcie Lwów – piękna 
polska metropolia, której – w przeciwieństwie do War-
szawy – nie starła w pył obłędna, niemiecka zbrodnicza 
machina wojenna. Niemieccy zbrodniarze naprawdę 
istnieli, a niektórzy jeszcze żyją, żeby nie było niedo-
mówień, bo już od dekady Berlin, łagodnie mówiąc, 
wyrywa swoje, różne ciemne karty historii i wkleja w ich 
miejsce przejmujące relacje o wypędzonych. Krzywda 
narodu niemieckiego rośnie. Nasza krzywda maleje, 
umniejsza się wszystko, co ważne dla naszej tożsamości 
narodowej, dożyna się watahę. Jakże skutecznie. Lwów 
ocalał, ocalały pomniki polskiej kultury, ocaleli ludzie, 
rdzenni mieszkańcy Lwowa – Polacy. Tacy sami jak 
my, zaczytani w polskiej literaturze, wsłuchani w pol-
ską muzykę. Tą bezgraniczną miłość do Polski przeka-
zali następnym, współczesnym pokoleniom Polaków ze 
Lwowa. Na pewno tym, którzy w 1992 roku, po 53 la-
tach przerwy wznowili, tak wznowili, działalność Radia 
Lwów, polskiego radia dla polskich słuchaczy. Granice 
się zmieniają. To nieunikniona część historii narodów. 
Lwów, Wilno, całe Wschodnie Kresy nie zostały utra-
cone w wyniku ekspansji „pańskiej” Polski. Nie byliśmy 
wobec Rosjan czy Ukraińców agresorem. Polacy nie  na-
bijali na pal odciętych, małych dziecięcych główek, jak 
to robili ukraińscy zbrodniarze na Wołyniu. Daremnie 
byłoby szukać w naszej historii przykładów takich zbrod-
ni. Może nie byliśmy czasami zbyt łaskawi w okresie 
międzywojennym dla innych narodowości zamieszku-
jących Drugą Rzeczpospolitą, ale winy zdarzały się po 
obydwu stronach. Po 17 września 1939 roku zdumieni 
i zszokowani Polacy patrzyli na wielu polskich Żydów 
witających z radością sowieckie tanki, donoszących 
do NKWD na swoich sąsiadów, zdając sobie sprawę 
z tego, że wydają ich na  tułaczkę lub śmierć. Ale tak już 
jest w naszej polskiej tradycji, że szybko zapominamy 
o krzywdach, wybaczamy i znowu jesteśmy zdradzani. 
Wróćmy do współczesnego Lwowa. Tam nadal żyją Po-
lacy, nie Polonia, tylko rdzenni polscy mieszkańcy, którzy 
nigdzie nie emigrowali za chlebem, którzy są częścią na-
szego narodu. I jest we Lwowie Polskie Radio, założone 
w 1930 roku. Nasze radio. Tak samo ważne Panie mi-
nistrze Sikorski, premierze Tusk, jak polskie nazwy ulic 
w Polsce, jak Polskie Radio w Warszawie czy w Krako-

wie. I to lwowskie radio może za kilka dni, za miesiąc 
zniknąć, może przestać nadawać, bo nie ma pieniędzy 
na opłacenie czynszu! Nie na wynagrodzenia po sześć 
tysięcy złotych dla 22-letnich asystentów w gabinecie 
politycznym Sławomira Nowaka, tylko na opłaty eks-
ploatacyjne, bo dziennikarze prowadzący tę rozgłośnię 
robią to społecznie, z serca, z patriotyzmu. Wiem, że to 
pojęcie, stan ducha, który udało się Wam w Platformie 
skutecznie wypłukać ze swoich głów.  Donald Tusk reali-
zuje przecież politykę taniego państwa, dlatego w ciągu 
pięciu lat jego rządów wydatki na administrację wzrosły 
o 10 miliardów złotych. Radiu Lwów brakuje pół miliona 
złotych na jego działalność na rzecz Polaków i Polski. Nie 
dotarły na czas pieniądze z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. To taki drobiazg dla III RP. Jedno radio mniej, 
to jeden kłopot mniej na wschodzie. Senator Łukasz 
Abgarowicz z Platformy, nie wiedzieć czemu  sugerował 
dziennikarzom radia nadawanie audycji w języku ukraiń-
skim (!), wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek 
powiedział w lipcu tego roku, że nie może i nie będzie 
długofalowej pomocy finansowej dla polskich organizacji 
na Ukrainie. No nie ma i już! Można nazwać to krótko: 
świadoma działalność antynarodowa. Jedyna tej ekipy 
w ostatnich pięciu latach? W liście otwartym red. Tere-
sa Pakosz, prezes Radia Lwów, tak pisze między innymi: 
„Wszak jesteśmy z miasta Ślubów Króla Jana Kazimie-
rza, zamieszkania króla Jana III Sobieskiego, miasta 
Mariana Hemara, Leopolda Staffa i Jana Kasprowicza, 
twórczyni Roty Marii Konopnickiej, dramatopisarzy Ga-
brieli Zapolskiej i Aleksandra Fredry, pisarza ze słoń-
cem w herbie Kornela Makuszyńskiego, niezłomnego 
 Zbigniewa Herberta, twórcy szkoły matematycznej Stefana 
 Banacha, szkoły filozoficznej Kazimierza Twardowskiego”. 
Tak myślę sobie, do kogo adresowany jest ten list? Bo 
przecież nie do polityków PO, nie do urzędników MSZ. 
Co ich obchodzi miasto Fredry czy Staffa, Banacha czy 
Grottgera? Co ich w ogóle obchodzą Polacy, ich interesy, 
ich patriotyzm, nie tylko tam na Kresach Wschodnich, 
ale także tu w Polsce? Zaprzedali się ideom, wizjom, któ-
re nie mają nic wspólnego z polskością i z polskim inte-
resem narodowym. „Dorżnąć watahę!” – krzyczano pięć 
lat temu. I słowa dotrzymują, w tej sprawie – jako jedynej 
– starają się jak mogą. Byłem we Lwowie i chciałbym tam 
znów wrócić i zajść choć na chwilę na ulicę Rylejewa 9 
i zobaczyć, jak pracują tam polscy dziennikarze, jak two-
rzą swój program dla Polaków. Chciałbym posłuchać ich 
audycji tam na miejscu, w polskim Lwowie. 

marek mariusz Tytko

Dramatyczny głos Radia Lwów 

Nie ma jak Lwów

Upiększanie  
osiedla

Mieszkańcy osiedla 
Piaski Nowe w ramach 
inicjatywy społecznej 
„Upięk szamy wnętrza 
urbanistyczno-architek-
toniczne” zaplanowali na 
22 września o godz. 16-
tej na łące przed Szkołą 
Podstawową nr 27 sadze-
nie cebulek krokusów, 
żonkili i tulipanów.

– Chcemy stwarzać sytuacje, w których mieszkańcy 
mogą się spotkać, poznać, rozmawiać. Pragniemy zwrócić 
uwagę na odpowiedzialność za wspólną przestrzeń, troskę 
o nią, pielęgnowanie jakości wnętrz urbanistyczno-archi-
tektonicznych.

ewa Gaj 

Nie ma przejścia
Bardzo proszę o wyjaśnienie i interwencję w imieniu 

wielu mieszkańców Woli Duchackiej Wschód w sprawie 
zamknięcia nam drogi między Przedszkolem a nowo wy-
budowanym blokiem przy ul. Czarnogórskiej 18. Od po-
czątku istnienia osiedla była to droga dostępna wszystkim 
mieszkańcom i bardzo potrzebna, bo umożliwiała prze-
mieszczanie się np. do przychodni, pętli autobusowej, os. 
Piaski, a także w przeciwnym kierunku - do ul. Malborskiej 
itp. Było też przy niej wejście do Przedszkola. Obecnie, nie 
wiadomo jakim prawem, drogę zawłaszczyli mieszkańcy 
jednego bloku, a reszta, starszych już często mieszkańców, 
zmuszana jest do nadkładania drogi koło marketu lub 
przez boisko szkolne, gdzie o złamanie nogi nietrudno, 
nawet gdy nie ma śniegu. Wydaje się, że zamknięcie przej-
ścia jest bezprawne, mieszkańcy są oburzeni działaniem 
spółdzielni na niekorzyść ogromnej społeczności. 

(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
od red.:
O tym problemie już pisaliśmy na naszych łamach we 

wrześniu i październiku ub.r., proszę poczytać na www.
wiadomosci.krakow.pl. Niestety, wspólnota mieszkaniowa 
Czarnogórska 18 jest „w prawie” postawić sobie taki płot.

Błądzenie po ciemku
O godz. 5.30 gasną światła i jest ciemno. Ulice na tere-

nie Bieżanowa Starego nie mają poboczy i nie widać ludzi, 
którzy idą do autobusu . Czy jak dojdzie do wypadku, to 
ktoś się obudzi, że takie oszczędności do niczego dobrego 
nie prowadzą. 

Czytelniczka

Po 200. numerze „Wiadomości”
Otrzymaliśmy od naszych Czytelników wiele wyra-

zów sympatii w związku z wydaniem 200. numeru „Wia-
domości”. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Oto 
tylko parę z nich:

Dziękuję za kolejne już dwusetne „Wiadomości”. Skła-
dam gratulacje dla Pana i całego zespołu za trud pracy 
w naprawianiu świadomości społecznej. Życzę dalszych 
spotkań z ciekawymi ludźmi.

Pozdrawiam, 
mieczysław Brożek, prezes  

Stowarzyszenia miłośników Piasków wielkich

Z ogromną satysfakcją wzięłam do rąk dwusetny numer 
miesięcznika „Wiadomości” w siedemnastym roku istnie-
nia, toż w przyszłym roku osiągnie pełną dojrzałość. 

Czas na gratulacje za Niezależność, Odwagę, Uczci-
wość, Prawość, za Pracę na rzecz budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, za Źródło Wiedzy o Dziedzictwie 
miejsc nam najbliższych, bo tu żyjemy i pozostawiamy 
także swój ślad.

Z radością witam co miesiąc na ladzie, parapecie czy 
stoliku sklepu, apteki, poczty, kolejny numer „Wiadomo-
ści”. Jestem pewna, że znajdę informacje wybrane i ubra-
ne w słowa przez inteligentnego Redaktora, Redaktorów, 
wykraczające poza obowiązujące ramy poprawności 
dziennikarskiej.

Życzę Tobie Redaktorze i Współpracownikom kolej-
nych setek wydań „Wiadomości” w komfortowych warun-
kach ekonomicznych.

 ewa Gaj 

zdjęcia: Jarosław Kajdański
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Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

W skrócie

r
eklam
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oGraNiCzaNie ŚrodKÓw. 18 dzielnic pomoc-
niczych Krakowa otrzymało polecenie ograniczenia 
środków na zadania priorytetowe w r. 2013 z planowa-
nych 552 tys. do 470 tys. zł dla każdej z dzielnic. Poza 
tym wprowadzono ustalenie, że trzeba zachować pro-
porcje podziału środków 35% do 65% między realiza-
cją zadań na bieżące utrzymanie a zadania inwestycyj-
ne. Ograniczono także znacznie przyszłoroczne środki 
na zadania powierzone. I tak nasze dzielnice otrzymały 
(obliczane wg algorytmu): Na prace remontowe dróg, 
chodników i oświetlenia: Dz. IX Borek Fałęcki – Ła-
giewniki – 708,3 tys. zł, Dz. X Swoszowice – 958,1 tys. zł, 
Dz. XI Podgórze Duchackie – 916,4 tys. zł, Dz. XII Bie-
żanów Prokocim – 1 mln 225,5 tys. zł. Na ogródki jorda-
nowskie: Dz. IX – 49 665 zł, Dz. X – 86 914 zł, Dz. XI 
– 74 497 zł, Dz. XII – 148 995 zł. Na zieleńce i skwery: 
wszystkie dzielnice po 131 750 zł. 

zmieNioNy STaTUT miaSTa. Przyjęta uchwała 
Rady Miasta zobowiązała Prezydenta do przeznaczania 
środków dla rad dzielnic w wysokości zgodnej z Wielo-
letnią Prognozą Finansową, ma to zapobiec dalszemu 
obcinaniu dzielnicowych finansów. Budżet każdej dziel-
nicy ma być zapisany osobnym załącznikiem w budżecie 
miasta.

PodSUmowaNie aKCji. Podsumowano kampa-
nię promocyjną „Płać podatki w Krakowie”, jej koszt 
to zaledwie 16 290 zł, a uzyskano ok. 10 mln zł. Chodzi 
o to, aby pracujący w Krakowie, ale zameldowani poza 
nim, płacili roczne podatki w naszym mieście. Dzięki 
akcji najwięcej nowych podatników, bo aż 1229 przyby-
ło w Dzielnicy IX Prądnik Biały, największy procento-
wy przyrost odnotowano w Dzielnicy XII Podgórze. Ze 
statystyk wynika, że wzrasta liczba podatników w dzielni-
cach krowoderskich i podgórskich, a spada w dzielnicach 
nowohuckich i śródmiejskich. W dalszym ciągu w Kra-
kowie nie rozlicza się ok. 145 tys. osób, których podatki 
zasiliłyby budżet miasta o ok. 217 mln zł. Kampania ma 
być kontynuowana, w planach będą bonusy dla wyróż-
nionych dzielnic, a także inne zachęty, jak np. punkty dla 
rodziców w staraniach o miejsce w przedszkolu.

reKordy w admiNiSTraCji. W Wydzia-
le Edukacji UMK, który – z polecenia wiceprezydent 
Anny Okońskiej-Walkowicz – drakońsko tnie koszty 
w krakowskiej oświacie zatrudnionych jest rekordowo 
czterech wicedyrektorów. Podobny zarzut o niegospo-
darność w czasach kryzysu mógłby paść pod adresem 
Zakładu Ekonomiki Oświaty, który zatrudnia 200 pra-
cowników, a jakość ich pracy, szczególnie przy wycenach 
oświatowych inwestycji, jest często krytykowana przez 
rady dzielnic. Polega to na przeszacowaniu kosztów, 
a dobry zarządca obiektu czyli dyrektor mógłby wyko-
nać z powierzonych środków więcej niezbędnych zadań.

KTo zBUdUje SPalarNiĘ odPadÓw. Trwają 
przepychanki przy wciąż unieważnianym przetargu na 
budowę spalarni odpadów w Krakowie. Wykonawcę 
ma wyłonić Krakowski Holding Komunalny, czas nagli, 
bo przepadnie unijna dotacja na ten cel. Spalarnia ma 
być wybudowana do końca 2015 r. przy ul. Giedroycia 
w Nowej Hucie.

TNroP KoNTra Uj. Plany budowy nowego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie stały się przedmiotem spo-
ru pomiędzy Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody 
a Uniwersytetem Jagiellońskim. Inwestycja realizowana 
w Prokocimiu u zbiegu ulic Kostaneckiego, Jakubowskie-
go i przedłużenia ul Mokrej obejmować ma budowę ze-
społu klinik zabiegowych, zespołu zaplecza technicznego, 
kotłowni, kampusu studenckiego i wielopoziomowego 
parkingu dla 1000 samochodów. UJ ma obiecane środki 
rządowe, w perspektywie chce zbyć swoje atrakcyjne, za-
bytkowe obiekty przy ul. Kopernika. TnROP broni war-
tości przyrodniczych Lasu Rżąckiego i jego otoczenia, 
czyli dolinę Potoku Bieżanowskiego, dwa stawki, zagajni-
ki oraz w sumie 15 ha las (6775 drzew).

KSiĄŻKa HiSToryCzNa roKU. Książka „Gaz 
na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982” 
Mirosława Lewandowskiego i Macieja Gawlikowskiego 
została nominowana do nagrody Książka Historyczna 
Roku. Obaj autorzy są lub byli związani miejscem za-
mieszkania z Kurdwanowem. Konkurs „Książka Histo-
ryczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego odbywa 
się po raz piąty i ma na celu popularyzowanie najnow-
szych dziejów Polski oraz krzewienie czytelnictwa ksią-
żek historycznych. Organizatorami przedsięwzięcia są 
Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Instytut Pamięci 
Narodowej. Patronem jest Prezydent RP. O przyzna-
niu nagrody decyduje Jury Nagrody oraz głosy czytel-
ników oddane za pośrednictwem strony internetowej  
www.ksiazkahistorycznaroku.pl

15 sierpnia 2012 r. rozpoczęły się obchody jubileuszu 
30-lecia erygowania swoszowickiej parafii. Uroczystą 
homilię wygłosił o. mateusz Pindelski z zakonu oo. 
 Pijarów. z kolei 16 września, w dzień odpustu parafial-
nego, homilię wygłosił ks. biskup jan Szkodoń.

Początki parafii
15 sierpnia 1982 r., w dniu uroczystości Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, ks. kard. Franciszek  Macharski 
ustanowił dekretem parafię w Swoszowicach. Zaledwie 
rok wcześniej poświęcił nowo wybudowany kościół pod 
wezwaniem Opatrzności Bożej. Pierwszym proboszczem 
w lutym 1977 r. został ks. kan. Franciszek Jeziorczak, 
przydzielony tu przez ks. kard. Karola Wojtyłę.

Kościół powstał na terenie kaplicy przy domu sióstr 
ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej, które przekazały 
to miejsce wraz z gruntami wspólnocie parafialnej. Bu-
dowa rozpoczęła się w 1977 r. m.in. dzięki ofiarności 
oraz zaangażowaniu mieszkańców osiedla. Nie było ła-
two o materiały, a tym bardziej o odpowiednie pozwole-
nia. Na drodze stawały również władze komunistyczne. 
Jednak pomimo licznych przeszkód, 23 sierpnia 1981 r. 
ks. kard. Macharski poświę-
cił nowy kościół przy ul. Pił-
karskiej. 

Budowa nowego kościoła
Swoszowice z podkrakow-

skiej wsi przekształciły się 
w kwitnące osiedle o statu-
sie uzdrowiska. Z każdym 

rokiem przybywa mieszkańców oraz parafian. Dlate-
go też zaistniała potrzeba budowy nowego domu pa-
rafialnego oraz kościoła. Inicjatywa została podjęta 
w 2000 r., kiedy to zaczęto starać się o nabycie działek 
przy ul. Kąpielowej na skraju parku uzdrowiskowego. 
W 2002 r. papież Jan Paweł II poświęcił kamień wę-
gielny podczas mszy na krakowskich Błoniach, a już 
w 2003 r. ks. kard. Macharski poświęcił plac pod budo-
wę nowego kościoła.

W październiku zeszłego roku zamknięto V etap bu-
dowy, czyli prace przygotowujące do położenia dachu. 
VI etap, czyli położenie części dachu, jest w trakcie re-
alizacji. Zaczęto również opracowywać plan ogrzewa-
nia budynku kościoła za pomocą pomp ciepła, które po-
zwoliłyby wykorzystać naturalne ciepło z wnętrza Ziemi 
i zminimalizować koszty.

Kiedy kościół zostanie ukończony, tego nie wiadomo. 
Wszystko zależy od cen na materiały budowlane oraz 
ofiarności ludzi dobrej woli, którzy składają darowizny 
na rzecz budowy. 

ElżbiEta Ćwik

Foto. archiwum parafialne

30-lecie parafii w Swoszowicach

1. Pierwszy kościół przy ul. Piłkarskiej w trakcie budowy. 2. Nowy kościół - stan obecny.
1 2

ważą się losy 5-letnich zmagań o utworzenie parku 
gminnego na terenach podworskich na woli duchac-
kiej. Grozi im postępująca zabudowa, czego przykła-
dem są wielopiętrowe bloki nowowybudowanego os. 
Pod dębami, które ingerują w ekosystem bezpowrotnie 
go degradując.

To jedyna enklawa zieleni w tej okolicy, zarazem miej-
sce niezwykle ważne z historycznego i kulturowego punk-
tu widzenia. Jej walorem są także drzewa (w tym pomniki 
przyrody) oraz stawy pamiętające jeszcze czasy zakonu 
duchaków. Na tym obszarze działa przedszkole samorzą-
dowe przy ul. Estońskiej (w nowym dworze), a park miał-
by powstać po drugiej stronie, gdzie jest tzw. stary dwór. 

Społeczność lokalna reprezentowana przez Radą 
Dzielnicy XI, wspieranej przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Woli Duchackiej i liczne opiniotwórcze sto-
warzyszenia, a nawet posłów na Sejm RP – czeka na 
pozytywne wiadomości z krakowskiego magistratu. 
Także cierpliwość rozproszonych po świecie właścicieli, 
z których większość to osoby już sędziwe, została wysta-
wiona na ostateczną próbę. Ze względu na kryzys finan-
sów miasta nie powiódł się projekt wykupienia prawie 

3 ha działek wraz 
z dworem za kwotę 
8,3 mln zł, ze spła-
tą rozłożoną na 
wieloletnie raty.

– Park Duchac-
ki powstanie teraz 
albo nigdy – za-
pewnił przy okazji 
jednego ze spotkań 
p r z ewodn ic zący 
Rady Miasta i za-
razem radny z tego 
okręgu Bogusław 
Kośmider. To on 
jest autorem pla-
nu, który jeszcze w tym roku mógłby rozpocząć procedu-
ry wymiany działek. Obiecał bowiem znaleźć w budżecie 
miasta 1,5 mln zł na dopłatę do wartości działek zapropo-
nowanych pełnomocnikowi właścicieli. Jest to ostateczna 
oferta.

TeksT i zdjęcie: jarosław kajdański

Czekanie na Park Duchacki

Fragment dawnej alei  
dworskiej wzdłuż ul. Estońskiej

Podziemny Salon artystyczno-literacko-muzyczny 
(PSalm) przy kościele matki Bożej różańcowej na os. 
Piaski Nowe zaprasza na kolejny cykl spotkań autorskich.

14 października – musical diakonii Teatralnej. 
W ramach cyklu „Teatr religijny” zapraszamy na pre-
mierę włoskiego musicalu z 1981 r. pt. „Forza venite 
gente!” („Chodźcie tutaj wszyscy!” / „Już chodźcie wszy-
scy!”) – w tłumaczeniu Ryszarda Wróbla, OFMConv., 
opowiadający o św. Franciszku z Asyżu. Polskie teksty 
piosenek: Edward Augustyn. Reżyseria: Małgorzata 
Bucka i Barbara Miczyńska. Obsada aktorska: Elżbie-
ta Banach, Izabela Czyżyńska, Małgorzata Czyżyńska, 
Michał Drobniak, Justyna Galica, Natalia Górecka, 
Kinga Grodzka, Olgierd Grodzki, Katarzyna Grzywna, 
Paweł Grzywna, Ewa Korbut, Klaudia  Kostucha, Ade-
la Malak, Barbara Miczyńska, Jacek Misina, Łukasz 
Wachciński, Rafał Wachciński. Spektakl komediowy 
z piosenkami, monologi i dialogi w języku. 

21 października – wieczór autorski leszka elekto-
rowicza. O wierze, patriotyzmie, powinnościach twórcy 
z Leszkiem Elektorowiczem rozmawia dr Marek Ma-
riusz Tytko (UJ), utwory prozą w wykonaniu autora, 
muzyka: Dariusz Sadzikowski (piano). 

11 listopada – filmowy wieczór autorski dariusza 
walusiaka, krakowskiego reżysera-dokumentalisty, 
scenarzysty, historyka, twórcy książki „Wdowy smoleń-
skie”; w trakcie spotkania projekcja dokumentalnego 
filmu pt. „W służbie odkupienia – Redemptoryści polscy 
w okowach dwóch totalitaryzmów” (reż. D. Walusiak).

18 listopada – koncert jubileuszowy Chóru „Kanon” 
z okazji jego 15-lecia, dyrygent (chórmistrz): Dariusz 
Sadzikowski.

Przypominamy, że spotkania PSalm-u odbywają 
się w domu parafialnym przy kościele mB różańcowej, 
przy ul. Nowosądeckiej 41, w wybrane niedziele o godz. 
19. wstęp wolny.

Więcej szczegółów na stronie:  
www.parafiapiaskinowe.pl

PSALM zaprasza
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ARCUS
centrum medyczno-rehaBiltacyjne

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Rehabilitacja 
Gabinety medyczne

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

Stomatologia 
SołtyS
❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna
❐ RVG − rtg cyfrowy

rVG

Wola Duchacka ul. Dauna 97, lok 13
Pon. − pt. godz. 10 − 19   tel. 12 42 55 179

GaBiNeT
deNTySTyCzNy

leczenie zachowawcze  
i protetyka

badanie i porady bezpłatne

Czynny: pon. – czw. 15 – 18  
śr. 13 – 18.

tel. 12 658 60 28  
kom. 503 67 21 83

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 3 
(pawilon i p.)

Marzeny Repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. WŁoSKa 2a (naprzeciwko sklepu LEWIATAN), www.salonlorin.com

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 12 292 48 22 

EMMA: KOSMETYKA CIAŁA – 666 740 050

PROMOCJA: prostowanie keratynowe już od 220 zł !!!
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

MANICuRE, PEDICuRE – kosmetyczny i leczniczy, TIPSY żELOwE I AKRYLOwE

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4/5 
(naprzeciwko sklepu SNC)  

pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

Renata Pipper wraz z Zespołem

tel. 12 357 50 84
FRYZJERSTWO, m.in.

 strzyżenie damskie 
 strzyżenie męskie 
 balejage 
 farbowanie 

PEŁNA KOSMETYKA, m.in.
 manicure hybrydowy 

W W W . F R Y Z U R Y K O S M E T Y K A . P L

OKAZYJNE
 CENY!!!

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary  
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

•	Student	AM	kupi	kontrabas	do	
naprawy	–	501	040	362
•	Indywidualne	lekcje	syntezatora	
fortepianu	–	502	921	465
•	Garaż	do	wynajęcia	w	
zabudowie	szeregowej	przy	
ul.	Turniejowej	–	793	280	179
•	Do	wynajęcia	umeblowana	
garsoniera	na	Kozłówku	–	
501	174	370	
•	Zaopiekuję	się	starszą	osobą	
(posiadam	wieloletnie	
doświadczenie)	lub	posprzątam	–	
515	743	896
•	Solidnie	posprzątam,	umyję	
okna,	zaopiekuję	się	dzieckiem	
lub	osobą	starszą	–	504	492	129
•	Opiekunka	z	11-letnim	
doświadczeniem	do	osób	starszych	
i	chorych	–	518	223	815
•	Uczciwa	posprząta	solidnie,	
umyje	okna	–	504	790	833

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

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, REUMATOLOG

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

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca
• piersi

• naczynia szyjne  
i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

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

(pawilon	usługowo−handlowy,	I	p.)

pon.−	pt.	7.30	−	15.30
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l		Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

Firma z tradycją

maluchy, mercedesy, 
 quady i nie tylko

warsztat samochodowy BRaci chliPałów istnieje już po-
nad 20 lat. w maju 1992 r. zaczął maRek z usługami mecha-
nicznymi, po pewnym czasie dołączył andRzeJ i firma za-
częła świadczyć także usługi blacharskie i wulkanizacyjne.

Marek i Andrzej Chlipałowie stawiają na solidność i związane 
z nim zaufanie. Dbają o terminowość i dobre kontakty z klien-
tami. Dzięki temu 90% ich klientów to stali „goście” i osoby, 
które trafiły do nich „z polecenia” bliskich czy znajomych. Nie 
bez znaczenia jest też wszechstronność ich warsztatu. Moż-
na w nim usunąć w konkurencyjnych cenach wszelkie usterki 
mechaniczne, dokonać napraw blacharskich i zadbać o stan 
ogumienia samochodu. Na zamontowane części udzielana 
jest roczna gwarancja. Wykonane usługi mechaniczne objęte 
są 6-miesięczną gwarancją.
Bracia z uśmiechem wspominają początki. Opowiadają, że 
wówczas naprawiali głównie maluchy, żuki, polonezy i wy-
starczały do tego najprostsze narzędzia. Dziś specjalizują 
się w samochodach Mercedesa i z grupy Volkswagen (m.in. 
volkswagen, skoda), ale zajmują się również innymi marka-
mi. Do naprawy większości współczesnych samochodów po-
trzebne są specjalistyczne narzędzia i programy komputero-
we przygotowywane przez ich producentów.
Dzięki tym ostatnim można szybko zdiagnozować usterkę, uzy-
skać podpowiedź jak ją usunąć, jak dokonać wymiany uszko-
dzonej części. To niezwykle ważne, bo niemal każdy z produ-
centów stosuje w swoich pojazdach specyficzne rozwiązania. 
Dość powiedzieć, że montaż sprzęgieł najnowszej generacji to 
precyzyjna, niemal zegarmistrzowska robota, bo pracą ukła-
du steruje komputer pokładowy. Najmniejsza niedokładność 
oznacza sygnalizowanie awarii.
Dlatego właściciele i pracownicy warsztatu często uczestniczą 
w szkoleniach, poznają najnowsze rozwiązania techniczne. 
Warsztat wciąż wzbogaca się o nowe przyrządy, urządzenia 
i maszyny. Przykładowo, spawarki gazowe ustąpiły miejsca 
urządzeniom mig-mag i zgrzewarkom, pojawiły się urządze-
nia do „naciągania” karoserii, maszyny umożliwiające obsłu-
gę opon niskoprofilowych, a także maszyna do wytwarzania 
azotu. Dzięki tej ostatniej warsztat proponuje atrakcyjne ceny 
pompowania kół tym gazem.
Warto wiedzieć, że warsztat braci Chlipałów zajmuje się tak-
że naprawą quadów. W przypadku niektórych modeli chyba 
lepiej nawet byłoby mówić nie o „naprawianiu”, ale o „popra-
wianiu” tego, co nie najlepiej wykonali producenci. Niejeden 
egzemplarz został tu zmodernizowany dzięki częściom z aut 
osobowych. – Tylko czy my dobrze robimy „poprawiając” te 
quady? Przecież po modernizacji klienci rzadziej do nas przy-
jeżdżają z usterkami – śmieją się Marek i Andrzej Chlipałowie.

reklama

ZaKŁaD MEChaNIKI PojaZDoWEj 
I BLaChaRStWa

tradycja, doświadczenie, dobra jakość!
Marek i Andrzej Chlipałowie

WULKaNIZaCja − 607 617 843
Piaski Wielkie, ul. Kijanki 12 a

dojazd od ul. Gwarnej lub Cechowej

12 654 25 35, 501 702 688

KUPONY 
RABATOWE !
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żALuzJE
PIONOwE 

POzIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
	ul.	Szczęśliwa	10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

duŻy FORMAT

A0 i więcej

K S E R O

os. Kurdwanów Nowy 
ul. witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
POKROWCE na fotele samochodowe
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

PRALNIA – MAGIEL
· CZySZCZENIE DyWaNóW
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

P.W. „SECo” sp. z o.o. 
ul. Nowosądecka 41 a  
tel. 12 650-19-00
www.seco.krakow.pl

czynne 
od pon
 do sob: 
7 – 20

Wystawiamy faktury VAT 
Zapraszamy klientów indywidualnych

Kto się reklamuje,  
ten Klientów zyskuje!
REK

lA
m

A
  

W
 „W

IADOm
OśCIACh”

504 853 960
w

iadom
osci.krakow

@
w

p.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim,  

Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

WSZYSTKO 
DLA DOMU:
•	transport	-	
przeprowadzki	

•	stolarstwo	meblowe

MĘŻCZyZNA 
W DOMU:
•	remonty	
•	wykończenia	
•	naprawy	mebli
•	przeróbki
•	prace	różne

604 780 542
fhualexander@op.pl

ALEXANDER
F.H.U. 

GABINET KOSMETYCZNY  
„OD−NOVA”

  ZAMYKANIE ROZSZERZONYCH NACZYNEK KRWIONOŚNYCH

•  MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA - przebarwienia, blizny, 
trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki

  NEODERMA – LECZNICZY ZABIEG GŁĘBOKO ZŁUSZCZAJĄCY

  PEELING KAWITACYJNY – bezbolesny zabieg oczyszczania skóry 
ultradźwiękami

  TERMAGE – Zabieg odmładzający z zastosowaniem fal radiowych. 
Odnowa włókien kolagenowych, poprawa napięcia i kondycji skóry, lifting 
i poprawa owalu twarzy

 MASAŻ TWARZY – już od 35 zł!

  PEŁNA KOSMETYKA TRADYCYJNA: henna, depilacja, zabiegi 
regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe, 
jonoforeza, galwanizacja

•  MANICURE, MANICURE JAPOŃSKI, PEDICURE, TIPSY

Zaprasza Joanna Ciotek kosmetolog

pn. - pt. 11-19, sob. 9-15

ul. Nowosądecka 31  
tel. 12 425 67 13

TURBO SOLARIUM  12 425 67 13

kompleksowe usługi 
elektRyczne

501 489 511
694 832 874



WIADOMOŚCI6 Nr 10  październik 2012

Kiedy zaczyna się przemoc?
Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystu-

jącym przewagę sił działaniem przeciw innemu człon-
kowi rodziny. Wyróżnia się jej pięć podstawowych 
rodzajów: fizyczną, psychiczną, seksualną, a także eko-
nomiczną (np. gdy ktoś narusza czyjąś własność) oraz 
wynikającą z zaniedbania (związaną z zaniechaniem 
opieki ze strony bliskich osób). Właściwie nigdy nie wy-
stępuje tylko w jednej formie. Już samo wyzywanie, po-
niżanie i krytykowanie drugiej osoby, czyli naruszanie 
jej godności osobistej, to przemoc psychiczna. Czasami 
jednak nie wszystkim wydaje się to oczywiste. – Osobom 
dotkniętym przemocą trzeba uświadomić, kiedy w ogóle 
się ona zaczyna. Czasem kobieta nie zdaje sobie sprawy, 
że przymuszanie jej do współżycia, kiedy ona nie ma na 
to ochoty, jest już przemocą – mówi Katarzyna Gębska, 
pracownik socjalny z Ośrodka Dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Nowej Hucie. Często pokrzywdzona osoba 
nie wie, że to, co czuje i w jaki sposób myśli, jest efektem 
przemocy. – Mówienie drugiej osobie, że jest głupia, że do 
niczego się nie nadaje, nic nie potrafi zrobić ma na celu 
trzymanie tej osoby w kręgu przemocy – mówi Małgorzata 
Kasińska, psycholog z nowohuckiego ośrodka. – Osoba 
ta po pewnym czasie zaczyna w to sama wierzyć i tak sie-
bie postrzegać. Często obwinia siebie za wszystko, co ją 
spotkało złego, bo stosujący przemoc wmawia jej, że to 
ona sama jest sobie winna i „zasłużyła” na przemoc. Po-
wyższe zjawisko dotyczy tzw. „prania mózgu”, jednego 
z podstawowych mechanizmów przemocy psychicznej. 
Skutkiem doznawanej przemocy może być wystąpienie 
u ofiary zespołu stresu pourazowego – PTSD, objawia-
jącego się np. gorszym samopoczuciem i uczuciem stra-
chu, kiedy ofiara znajdzie się w okolicznościach, które 
przypominają jej o traumatycznych przeżyciach oraz 
syndrom wyuczonej bezradności. Najwięcej szkód prze-
moc wywołuje w psychice dzieci, które – nawet jeżeli nie 
doznają jej bezpośrednio – są świadkami awantur i bi-
cia. Osoby, które stosują przemoc, cechuje przekona-
nie, że najlepszą drogą do uzyskania szacunku jest wy-
wołanie lęku. Bardzo często chcą całkowicie uzależnić 
od siebie drugą osobę. Używanie siły traktują jako me-
todę postępowania we wszystkich niemalże sytuacjach 
interpersonalnych. W głębi duszy jednak sprawca prze-
mocy jest zwykle bardzo niepewną osobą. Zdarza się, że 
swoje zachowanie tłumaczy dobrymi intencjami wobec 
osoby pokrzywdzonej i wmawia to sobie i jej. – Osoba 
doznająca przemocy, żeby uniknąć awantury często pró-
buje załagodzić sytuację w domu, podporządkowując 
się – mówi Katarzyna Gębska. To jednak nie pomaga, 
a powoduje tylko, że krąg przemocy się zacieśnia.

(Po)moc TAK – (prze)moc NIE
W Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą wspar-

cia szukają osoby mieszkające na terenie gminy Kraków, 
ale pomoc mogą otrzymać także osoby z całej Polski, 
jeśli skieruje ich tam gmina macierzysta. Można za-
dzwonić lub przyjść (budynek mieści się w Nowej Hucie 
na os. Krakowiaków 46). Jeżeli pracownicy stwierdzą, 
że sytuacja osoby wymaga natychmiastowego zakwate-
rowania w bezpiecznym miejscu, procedura przyjęcia 
do ośrodka trwa ok. pół godziny. W przypadku osób 
spoza gminy przyjmuje się je na trzy dni interwencyjne, 
podczas których ustala się z macierzystą gminą warun-
ki pokrycia kosztów utrzymania tych osób. – Udzielamy 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej, w tym 
także prawnej – mówi pracownik socjalny Katarzyna 
Gębska. – Jedno jest pewne: nikogo nie pozostawimy bez 
wsparcia. Dla osób pełnoletnich, zarówno dla mieszkań-
ców ośrodka, jak i dla osób z zewnątrz prowadzone są gru-
py wsparcia. – Czasem ktoś zastanawia się, czy to, co go 
spotkało, jest przemocą, czy jeszcze nie – mówi psycholog 
Małgorzata Kasińska. – Kiedy przyjdzie na spotkanie i po-
słucha historii innych ludzi, łatwiej jest ocenić mu swoją 
sytuację i podjąć dalsze kroki. Wszelka pomoc w ośrodku 
świadczona jest bezpłatnie, grupa ma charakter otwarty 
i działa na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. – Pro-
blematyka poruszana na zajęciach obejmuje wymianę do-
świadczeń związanych z doznawaniem przemocy. Powa-
dzona jest także psychoedukacja. Rozmawiamy, dlaczego 
tak trudno jest odejść z krzywdzącego związku – opowiada 
pani psycholog. – Spotkania obejmują również trening 
umiejętności interpersonalnych. Ważne są oczekiwania 
grupy. Bardzo często uczestnicy podkreślają, że ważne jest 
dla nich to, że mogą posłuchać innych znajdujących się 
w podobnej sytuacji. Mają wtedy świadomość, że nie są 
sami, że to dotyczy także innych. Przełamują barierę wsty-
du, uzyskują poczucie wspólnoty. Dają też sobie wzajem-

nie nadzieję, że nigdy nie jest za późno, żeby zwrócić się 
po pomoc, gdy doznaje się przemocy. Na spotkania przy-
chodzą różni ludzie, na różnych etapach swojego życia. 
– Są osoby, które się usamodzielniły, którym się udało, żyją 
bez osoby, która je krzywdziła – mówi Katarzyna Gęb-
ska. – To właśnie one wyznaczają cele, pokazują osobom 
na początku tej drogi, że da się wszystko wyprostować. Są 
także te, które zdecydowały się na powrót do domu i po 
pewnym czasie okazało się, że jednak nic się nie zmieni-
ło. Ktoś może zrozumieć, że doznaje przemocy, ale nie 
chce tego zmienić, bo np. mimo wszystko kocha osobę, 
która ją krzywdzi. Częstym zjawiskiem są wielokrotne 
próby odejścia i powrotu. Czasem na przeszkodzie stoi 
zależność finansowa, przekonania rodzinne lub – choć 
często problem dotyczy osób żyjących w konkubinacie, 
to w przypadku małżeństw – także religijne. – Są pary, 
które podejmują terapię, żeby być razem – przyznaje Mał-
gorzata Kasińska, a Katarzyna Gębska dodaje: – Prze-
moc charakteryzuje się cyklicznością, sama z siebie nie 
wygasa. Rzadko znika w ogóle, czasem pojawia się inna 

forma przemocy. Pokrzywdzonymi są najczęściej kobiety 
i dzieci, ale mogą się nimi stać także mężczyźni i oso-
by starsze (doznające przemocy ze strony dzieci). Błę-
dem jest przekonanie, że problem przemocy w rodzinie 
dotyczy tylko ludzi z marginesu społecznego. – Wiem 
z doświadczenia zawodowego, że przemoc może dotknąć 
człowieka z każdej warstwy społecznej – mówi Małgo-
rzata Kasińska. – Zdarza się również wśród ludzi dobrze 
usytuowanych materialne, z wyższym wykształceniem, na 
odpowiedzialnych stanowiskach, a nie tylko wśród żyją-
cych w ubóstwie, bezdomnych itd. W Krakowie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Ochro-
ny Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego po-
dejmowane są inicjatywy mające na celu m.in. pomoc 
osobom stosujących przemoc w rodzinie. Od kilku lat 
działa grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców prze-
mocy (ma charakter otwarty, tzn. można do niej w każ-
dej chwili dołączyć, można też zgłosić się samodzielnie). 
– Z uwagi na to, że osoby, wobec których istnieje podej-
rzenie, że stosują przemoc w rodzinie wielokrotnie nie wi-
dzą potrzeby uczestniczenia w grupie i nie uznają swoich 
zachowań za niewłaściwe, naruszające prawa swoich bli-
skich, pracownicy socjalni Ośrodka prowadzą spotkania 
uświadamiające negatywne skutki zachowań przemo-
cowych – mówi Marta Chechelska-Dziepak z krakow-
skiego MOPS-u. – W czasie takich spotkań przekazują 
informacje o skutkach stosowania przemocy, konsekwen-
cjach prawnych oraz o możliwych sposobach rozwiązania 
trudnych sytuacji.  Dzięki rozwojowi instytucji, które 
pomagają osobom dotkniętym przemocą oraz coraz 
liczniejszym kampaniom społecznym rośnie świado-
mość i wrażliwość społeczeństwa. Przemoc w rodzinie 
przestaje być wstydliwym problemem. Mojej koleżance, 
choć z trudem, udało się jednak przerwać krąg awantur 
i bicia. I choć tych najdotkliwszych ran – spowodowa-
nych brakiem miłości i ciepła w rodzinnym domu – nie 
widać, to mam nadzieję, że dziś żyje szczęśliwa.

Małgorzata CzEkaj

Przerwać krąg awantur i bicia
GDZIE SZUKAć POMOCY? 

ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy 
w rodzinie „Niebieska linia”: http://www.niebie-
skalinia.info/ . Pogotowie prowadzi konsultacje 
w sprawie przemocy drogą:
• telefoniczną – pod numerem infolinii 801 120 002
• mejlową – pod adresem niebieskalinia@niebie-

skalinia.info 
• listowną – pod adresem al. jerozolimskie 155, 

 02-326 warszawa.

w Krakowie pomoc oferują m.in.:
1.  ośrodek dla osób dotkniętych Przemocą: 

31-964 Kraków, os. Krakowiaków 46  
www.oodp.krakow.caritas.pl 
e-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl 
Telefon: (12) 425 81 70

Ośrodek jest czynny całą dobę w każdy dzień 
tygodnia. 

2.  ośrodek interwencji Kryzysowej w Krakowie 
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 8b 
Całodobowy numer interwencyjny: 
tel. (12) 421 92 82 

3.  ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem 
30-106 Kraków, ul. Komorowskiego 12 
wtorek – piątek w godz, 9-15, tel. (12) 421 22 88 
e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl 
Poradnictwo prawne i psychologiczne.

4.   miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 
Dla Dzielnicy Podgórze Punkt Informacji, Wspar-
cia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą 
(do którego zgłaszać mogą się osoby dotknięte 
przemocą oraz te, które zaobserwowały przemoc 
w rodzinie i nie wiedzą, jak postąpić) znajduje się 
przy ul. Powstańców wielkopolskich 3, Filia nr 3, 
tel. (12) 257 00 14. 

Można zgłosić się bezpośrednio do pracownika so-
cjalnego w Filiach MOPS:
• Filia nr 3 (dla mieszkańców Dzielnic IX, X 

i XIII) 
ul. Powstańców Wielkopolskich 3 
tel. (12) 257 00 07, (12) 257 00 74

•  Filia nr 8 (dla mieszkańców Dzielnic XI i XII) 
ul. Jerzmanowskiego 37 
tel. (12) 659 12 68, (12) 658 63 63

Godziny przyjęć stron: 
w poniedziałki w godz. 09.30-16.30, od wtorku  
do piątku w godz. 8-11.
Spotkania grupy osób stosujących przemoc odby-
wają się w siedzibie Filii nr 3 MOPS, co tydzień 
i trwają ok. 90 minut. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w godz. 10-17 od poniedziałku do piątku 
pod nr. tel. (12) 257 00 14.

5.   Samorządowy ośrodek Psychologiczno-Peda-
gogiczny (zajmuje się m.in. pomocą dla dzieci 
dotkniętym przemocą) 
30-682 Kraków, ul. Spółdzielców 5  
(budynek Gimnazjum nr 31) 
Telefon kontaktowy: (12) 632 87 73 
e-mail: sopp.krakow@interia.pl

Cd. ze str. 1

• mówienie drugiej osobie, że jest głupia, że do ni-
czego się nie nadaje, nic nie potrafi zrobić ma na 
celu trzymanie tej osoby w kręgu przemocy.

• Przemoc charakteryzuje się cyklicznością, sama 
z siebie nie wygasa. rzadko znika w ogóle, czasem 
pojawia się inna forma przemocy. 

• Pokrzywdzonymi są najczęściej kobiety i dzieci, 
ale mogą się nimi stać także mężczyźni i osoby 
starsze.

Bezpłatne badanie mammograficzne można wykonać 
w Pracowni Scanmed multimedis (w budynku Szpita-
la Św. rafała), znajdującej się przy ul. Bochenka 12 
w Krakowie.

Bezpłatne badanie przysługuje kobietom w wieku 
50-69 lat, jeżeli nie wykonywały badania w ramach pro-
gramu w ciągu ostatnich 2 lat. Badania są finansowa-
ne w ramach umowy z NFZ. Pod numerem telefonu 
12 370 26 01 mogą się zarejestrować na badanie płatne 
kobiety, które nie spełniają warunków programu profi-
laktycznego NFZ.

Rak gruczołu piersiowego jest nowotworem o długiej 
fazie przedklinicznej i zazwyczaj objawia się po latach 

utajonego wzrostu. Najwięcej zachorowań obserwuje 
się u kobiet między 50. a 70. rokiem życia. Mammo-
grafia jest podstawowym badaniem radiologicznym 
gruczołu piersiowego, które pozwala na wczesne wykry-
wanie i rozpoznanie guzków o średnicy około 0,5 cm 
i zmian tzw. bezobjawowych. Skuteczność diagnostycz-
na mammografii oceniana jest na 80-97%. Odpowied-
nio prowadzona profilaktyka pozwala na wczesne wy-
krycie guza i wdrożenie odpowiedniego leczenia, często 
pozwalającego zachować pierś.

akcja trwa do końca grudnia 2012 r.
więcej informacji oraz zapisy na badania  

 są pod numerem: 12 370 26 01. 

Bezpłatne badania 
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KoNrad mySzKowSKi został tegorocz-
nym złotym medalistą X międzynarodowej 
olimpiady lingwistycznej.

Ma różne zainteresowania
W październiku Konrad rozpoczął nowy 

okres w swym życiu – został studentem ma-
tematyki stosowanej na UJ. Warto, choćby 
pokrótce, przyjrzeć się jego drodze na ten kie-
runek. – Najpierw uczęszczałem do SP nr 164 
prowadzonej przez siostry nazaretanki – wspo-
mina. – Potem do 2 Gimnazjum, a następnie do 
V LO, do klasy… humanistycznej. To, że wybra-
łem profil humanistyczny miało swoje dobre i złe 
strony. Jednak taką decyzję uważałem przed trze-
ma laty za najbardziej właściwą.

 Mój rozmówca przyznaje, że jako pasjonat hi-
storii myślał o studiowaniu archeologii, ostatecz-
nie wybrał jednak kierunek bardziej przyszło-
ściowy. To jednak nie przeszkodziło mu wziąć udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Mediewistycznej i wiosną br. zostać jej laureatem. – Ta olimpiada dotyczy średniowiecza 
– wyjaśnia. – Powstała z myślą o ludziach, którzy się tym pasjonują. Począwszy do drugiego 
etapu jest organizowana w różnych ciekawych miejscach, a nade wszystko daje możliwość 
spotkania ludzi, z którymi można porozmawiać na interesujące tematy. – Konrad podkre-
śla, że to właśnie dzięki udziałowi w tej olimpiadzie poznał swoją dziewczynę, Magdę. 

Ceni przyjaciół
Z reguły wyobrażamy sobie, że zwycięzca konkursów, olimpiad przedmiotowych 

to człowiek skupiony na sobie, na przygotowaniach do kolejnych startów. Konrad do 
tego wyobrażenia absolutnie nie pasuje. Lubi jeździć na rowerze, chodzić po górach, 
zwiedzać nowe miejsca. – Zawsze uczyłem się przede wszystkim tego, co mnie intereso-
wało – przyznaje świeżo upieczony student. – Czas wolny wolę spędzać z przyjaciółmi, 
kolegami. To dlatego trafiłem do Ruchu Światło–Życie, do grupy działającej przy kościele 
na Kurdwanowie, bo tam są ludzie, z którymi można się spotkać i o wszystkim porozma-
wiać czy też umówić się na przykład na mecz tenisa.  

Potrafi się zdystansować
Spośród bardzo wielu dotychczasowych osiągnięć, tym największym jest niewątpli-

wie jego złoty medal na tegorocznej Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej, 
w której uczestniczyło ok. 120 utalentowanych młodych ludzi z całego świata, oraz 
zdobycie III. miejsca grupy, z którą reprezentował Polskę. – Och, gdyby to było zwycię-
stwo na miarę złotego medalu Tomasza Majewskiego, to należałoby mi się jakieś większe 
uznanie – przyznaje i jest w tym autentyczny. – Poza tym to taka olimpiada, do której 
właściwie nie trzeba się przygotowywać (śmiech). 

W trakcie rozmowy z olimpijczykiem dowiedziałam się, że w Polsce Olimpiada 
Lingwistyczna jest organizowana przez Uniwersytet Wrocławski. Tam też odby-
wa się finał, a 8 laureatów reprezentuje nasz kraj w Międzynarodowej Olimpiadzie 
Lingwistycznej (w kategorii i indywidualnej, i zespołowej), która w tym roku odbyła 
się w Ljubljanie, na Słowenii. Przygotowane przez organizatorów zadania są bardzo 
różnorodne. Polegają na  rozszyfrowaniu ukrytych znaczeń wyrazów, zdań podanych 
w różnych, nieraz rzadko spotykanych językach. Na podstawie przytoczonych przy-
kładów i polskich tłumaczeń uczestnicy mają odkryć zasady rządzące danym językiem 
i rozszyfrować ukryte znaczenia  podanych tekstów. 

Jako przykład złoty medalista podaje zadanie, które ich grupa otrzymała do roz-
wiązania w kategorii zespołowej. Był to np. zestaw nazw 58 państw zapisanych po la-
otańsku (to jeden z języków tajskich), a w języku francuskim otrzymali informację, jak 
się te nazwy wymawia. Oni mieli rozszyfrować, która nazwa odpowiada fonetyczne-
mu zapisowi.– Polska wysyła na te zawody dwa czteroosobowe zespoły – wyjaśnia Kon-
rad. – Wspólnie z Asią Cichowską z Gdyni, Darkiem Matlakiem z Trzebuni  i Kamilem 
 Rychlewiczem z Łodzi byliśmy tym drugim, czyli słabszym polskim zespołem. Tymczasem 
okazało się, że przed nami znalazły się tylko dwa lepsze – pierwszy z USA, drugi z Holandii. 

Przyszłość wiąże z Polską
Gdy pytam mamę Konrada, w jaki sposób wychowuje się, kształtuje olimpijczyka, 

w odpowiedzi słyszę, że jej syn nigdy nie chodził na tak dziś modne, rozwijające 
zajęcia dodatkowe. – Pierwsze to odkrycie talentu, bo myślę, że logiki nie da się na-
uczyć – mówi pani Dorota Myszkowska. – Potem ważna jest stymulacja oraz wybór 
takich szkół, w których pracują nauczyciele zaangażowani w rozwój uzdolnień i ta-

lentów swoich uczniów. – Moja rozmów-
czyni wspomina, że Konrad od zawsze 
lubił rozwiązywać zadania, łamigłówki 
logiczne, że sprawiało mu to przyjem-
ność. Przyznaje, że wspólnie z mężem 
pilnowali, aby komputer nie zdomino-
wał zainteresowań Konrada. Jeśli po-
zwalali na gry, to dydaktyczne i staran-
nie dobierane.  

W czasie spotkania Konrad przyznał, 
że to w Polsce chciałby sobie ułożyć do-
rosłe życie. Marzenia o założeniu rodzi-
ny, o domku na wsi, pracy w biznesie to 
istotne elementy tej przyszłości. Wierzę, 
że to się ziści, bo Polska potrzebuje ta-
kich ludzi jak złoty medalista – lingwista 
z Kurdwanowa!

Maria Fortuna-Sudor

zdjęcia: z archiwum  
K. myszkowskiego

aNNa BUda i miCHaŁ NowaK 
poznali się dziewięć lat temu na sali 
treningowej. od tamtej pory kilka-
krotnie zdobyli mistrzostwo Polski 
i zostali brązowymi medalistami na 
mistrzostwach Świata. Taekwon-do 
okazało się ich wspólną pasją, świetną 
formą spędzania wolnego czasu i dys-
cypliną, w której wciąż chcą stawać się 
lepsi. 

Annie sport zawsze sprawiał przy-
jemność. – W dzieciństwie jeździłam 
na rowerze, pływałam, wspinałam się 
po górach, grałam w siatkówkę i koszy-
kówkę. Przez sześć lat ćwiczyłam taniec 
z elementami akrobatyki – wspomina. 
– Jednak w pewnym momencie stwier-
dziłam, że taniec nie dostarcza mi już 
tyle satysfakcji, co kiedyś i postanowi-

łam zmienić dyscyplinę. Razem z mamą Anna znalazła w Internecie informacje o za-
jęciach w Krakowskim Centrum Taekwon-do. – Pierwsze treningi były dla mnie dużym 
wyzwaniem – przyznaje. – Wszystkiego uczyłam się od podstaw. Raz przychodziło mi to 
łatwiej, raz trudniej, ale zawsze otaczała mnie sympatyczna i mobilizująca atmosfera. 
Z treningu na trening czułam, że jestem coraz lepsza.

Michał trenując brazylijską capoeirę nabawił się poważnej kontuzji dłoni. – Lekarze 
postawili sprawę jasno: jeśli będę dalej przeciążał dłoń, to nie będę mógł np. prowadzić 
samochodu – opowiada. – Rehabilitacja trwała rok, a ja szukałem dla siebie sportu wal-
ki, który mógłbym trenować mimo kontuzji. Wtedy Michał skontaktował się z trenerem 
Mikołajem Kotowiczem, który obiecał dostosować trening w taki sposób, żeby nie 
nadwyrężyć kontuzjowanej ręki. – Dwa dni później byłem już na sali. Szybko okazało 
się, że po owinięciu ręki taśmami i po założeniu rękawic mogę normalnie uderzać, tar-
czować i sparować – wspomina Michał. – Ręka prawie w ogóle mi już nie przeszkadzała 
i nabrałem wiatru w żagle. Zacząłem trenować pięć razy w tygodniu i po półtora roku od 
wejścia na salę pojechałem na pierwsze zawody. Były to Mistrzostwa Polski w walce pa-
rami. W swojej pierwszej walce Michał wylosował aktualnego Mistrza Europy.  Spu-
ścił mi szybkie lanie i wróciłem do domu z pustymi rękami – wspomina. – Ale po tym 
starcie wiedziałem już, że nie dam sobie zrobić krzywdy i że turnieje to jest to! Pół roku 
później wywalczyłem swoje pierwsze w życiu złoto, również na Mistrzostwach Polski. 

Anna swój start  na zawodach wspomina pozytywnie. – Były to Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski w Obornikach Śląskich. Miałam dużo szczęścia, bo razem ze mną w drużynie 
były Aleksandra Polańska i Karolina Buczyńska, które miały już na swoim koncie medale 
Mistrzostw Polski. Reprezentantki Krakowskiego Centrum Taekwon-do zajęły wtedy 
I m. w walkach przerywanych i II m. w walkach ciągłych. 

Od tamtej pory zarówno Anna, jak i Michał, zgromadzili na sportowym koncie wiele 
znaczących tytułów. Anna Buda siedem razy została Mistrzynią Polski seniorek od 
2006 r., zdobyła I m. w walkach ciągłych seniorek na Otwartych Mistrzostwach Świata 
TI w Wielkiej Brytanii w 2007 r., I m. w walkach ciągłych seniorek na Mistrzostwach 
Europy TI w Irlandii w 2008 r. oraz III m. w walkach ciągłych seniorek i II m. w walkach 
drużynowych TAG-team na Otwartych Mistrzostwach Świata TI  w Wielkiej Brytanii 
we wrześniu 2010 r. Michał pięciokrotnie został Mistrzem Polski w latach: 2005, 2008, 
2010, 2011 (podwójnym), zdobył trzy złote medale na Pucharach Polski (2008, 2009, 
2010) oraz brązowy medal na Mistrzostwach Świata TI w Wielkiej Brytanii w 2010 r. 

– Najlepsza rzecz w wygrywaniu to odpoczynek po finałowej walce – opowiada  Michał. 
–  Schodzę z maty poobijany, spocony, w siniakach i wiem, że tego dnia udało się wy-
grać wszystkie walki. Jest złoto i można odpocząć. To jest najlepsze piętnaście minut, 
jakie można sobie w życiu zafundować. I od razu zastrzega, że odpoczynek trwa tylko 
kwadrans, potem przychodzi czas na analizę walki. – Złoty medal jest dowodem na to, 
że czas spędzony na treningach nie poszedł na marne – mówi Anna. – Wygrane walki 
dawały i dają mi dużo radości. Wtedy czuję, że to, co robię, przynosi efekty. Z drugiej 
strony jednak, na zawodach spotyka się też bardziej doświadczone zawodniczki i wtedy 
zawsze nasuwa się pytanie: „jak dużo mi do nich brakuje?” To bardzo mobilizuje do 
ciężkiej pracy przed kolejnymi zawodami. – Mamy z Anią taki zwyczaj, że zawsze przed 
pierwszymi walkami uciekamy z hali zawodów do jakiejś kawiarni na kawę i coś słodkie-
go – opowiada Michał. – To pomaga oderwać się od stresu startowego i uspokoić przed 
walkami. Mamy szczęście, że trenuje z nami psycholog sportowy i podpowiada nam całą 
masę rzeczy o wizualizacji, koncentracji, kontroli oddechu itp. I dla Anny, i dla Michała, 
przegrana walka jest sygnałem, że należy zastanowić się, co poszło nie tak i poprawić 
to w następnych walkach. Niekiedy przed zawodami trzeba całe swoje życie podpo-
rządkować treningom. – Było tak przed zeszłorocznymi Mistrzostwami Świata – mówi 
Michał. – Przez sześć miesięcy tylko jadłem, spałem i trenowałem.

Na co dzień, gdy zdejmuje dobok i wychodzi z sali treningowej, jest programistą. 
Anna studiuje na VI roku medycyny na Collegium Medium UJ. – Odkąd zaczęłam 
studia, musiałam nauczyć się rozsądnie gospodarować czasem i poświęcać nauce oraz 
treningom tyle czasu, ile to konieczne – mówi.  

Obecnie – na tyle, na ile pozwalają im obowiązki – oboje przygotowują się do 
Otwartych Mistrzostw Europy TaeKwon-Do International, które odbędą się 27-28 
października br. w Wieliczce. Mieszkają na Kurdwanowie Nowym i tutaj też trenują. 
– Taekwondo to szybka, bardzo techniczna i widowiskowa dyscyplina sportowa, w której 
każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Michał. – Na sali można poprawić sylwetkę, na-
uczyć się walczyć, zwiedzić pół świata jeżdżąc na zawody i poznać setki świetnych ludzi. 
Przy dobrych chęciach i ciężkiej pracy można też przywieźć do domu medal z jakiejś faj-
nej imprezy…no i można jeszcze poznać kobietę swojego życia – dodaje z uśmiechem, 
spoglądając na Annę. 

Małgorzata CzEkaj

zdjęcie: z arch. prywatnego

Olimpijczyk z Kurdwanowawygrana na macie, 
zwycięstwo w życiu
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Od redaktora

Trzy grosze
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= Torowisko na ul. Lima-
nowskiego oddano zgod-
nie z planem. Mieszkańcy 
odetchnęli z ulgą, skoń-
czyły się trwające ponad 2 
miesiące uciążliwości zwią-
zane z objazdami i prze-
siadkami. Teraz szyny już 
„nie wyskoczą”.

= Na zdjęciu przebudo-
wa newralgicznego skrzy-
żowania ulic Bieżanowska 
– Stacyjna w ramach tego-
rocznych prac prowadzo-
nych przez ZIKiT. Całość 
odcinka od ul. Mała Góra 
ma zostać oddana do użyt-
ku w listopadzie br.

= Staraniem Dzielnicy XI przybyło aż 55 ławek na głów-
nych ciągach komunikacyjnych: przy ul. Nowosądeckiej 
(17), Witosa (11), Stojałow-
skiego (10), a także w parku 
kurdwanowskim, w przed-
szkolu przy ul. Rżąckiej 
i w ogródku jordanowskim 
przy ul. Heila. Na zdjęciu 
ławka przy os. Piaski Nowe.

= Ze środków Dzielnicy XI naprawiono chodnik na od-
cinku od stacji Orlen przy ul. Łużyckiej do ul. Tuchow-
skiej. Zdjęcia pokazują różnicę jak było i jak jest teraz.

= Przy ul. Spółdzielców na Kozłówce wymieniono 
znaczny odcinek chodnika. Spękane płyty zastąpiono 

...wybudowania na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej, 
co Dzielnica XI wnioskowała od lat. W nowej sytuacji sto-
sowne uzgodnienia zostały poczynione między inwesto-
rem a ZIKiT-em. Ten pierwszy zobowiązał się do takiego 
skonfigurowania wyjazdu z parkingu, by można było wy-
budować sygnalizację, a ZIKiT do jej postawienia.

Od tamtego czasu minęło kilkanaście miesięcy. In-
westor wybudował i uruchomił centrum handlowe, za-
montował pętle indukcyjne i wykonał kanalizację tele-
techniczną po „swojej” stronie ulicy. Tymczasem ZIKiT 
zdążył jedynie zlecić wykonanie projektu sygnalizacji 
(ma on być gotowy w październiku br.).

Projektant sygnalizacji spotkał się we wrześniu 
z członkami Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady 
Dzielnicy XI, by skonsultować z nimi proponowane 
rozwiązania. Podstawowe zastrzeżenie dotyczyło le-
woskrętu z ul. Halszki w ul. Stojałowskiego, z którego 
korzystają m.in. autobusy MPK. Zdaniem radnych, jest 

on niezbędny i powinien być wyposażony w osobny sy-
gnalizator. Tylko tak można będzie uniknąć blokowa-
nia skręcających w lewo przez pojazdy wyjeżdżające 
na wprost z centrum handlowego. Stanowisko Komisji 
znalazło odzwierciedlenie w specjalnej uchwale Rady 
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

... ścieżka rowerowa i chodnik
Dziwne, że w zleceniu projektu nie przewidziano 

poprowadzenia przez skrzyżowanie ścieżki rowerowej, 
bowiem ulica Stojałowskiego doskonale nadaje się do 
stworzenia biegnącej na wschód trasy rowerowej, któ-
ra byłaby odgałęzieniem istniejącej ścieżki wzdłuż ulic 
Herberta i Turowicza. Nowy trakt rowerowy pewnie 
nie powstałby szybko, ale skrzyżowanie byłoby już przy-
stosowane do ruchu rowerzystów. W przyszłości, gdy 
w końcu dojdzie do remontu ul. Cechowej, można by 
„pociągnąć” ścieżkę rowerową jeszcze dalej.

Przy okazji budowy sygnalizacji świetlnej należa-
łoby też wykonać kilkadziesiąt metrów brakującego 
chodnika po zachodniej stronie ul. Halszki. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności zapomniano o tym odcinku przy 
kolejnych remontach tej ulicy. Dwa rzędy płyt, które 
prowadzą obecnie od bloków TBS „Activ” i „Buma” do 
ul. Stojałowskiego, to nie chodnik, ale prowizoryczne 
rozwiązanie wykonane przed 10 laty (sic!) przez właści-
cieli pobliskiej piekarni.

Płyty dobrze służyły mieszkańcom, ale dziś są już 
w bardzo złym stanie – nierówne, popękane. Nadcho-
dząca zima z pewnością przyczyni się do ich dalszej 
dewastacji. Tymczasem można się spodziewać, że ruch 
pieszych na tym odcinku zwiększy się wraz z otwarciem 
wspomnianego na wstępie centrum handlowego.

Kiedy realizacja?
Projekt sygnalizacji świetlnej na opisywanym skrzyżo-

waniu wkrótce będzie gotowy. Do jego realizacji droga 
daleka. Inwestycji tej nie ma w Wieloletnim Planie In-
westycji, a jej wprowadzenie do budżetu Miasta Kra-
kowa na rok 2013 będzie z pewnością trudne. Wobec 
kłopotów finansowych Gminy realizowane są przede 
wszystkim zadania już rozpoczęte lub zapisane w planie.

Tekst i zdjęcia: krzySztoF dulińSki

Niebezpieczne skrzyżowanie na Kurdwanowie
Cd. ze str. 1

1. Rowerzyści często korzystają ze skrzyżowania ulic 
Halszki i Stojałowskiego. 2. Płyty tymczasowego „chod-
nika” na ul. Halszki są już mocno zniszczone. W ostatnich 
dniach wymieniono tylko te 4 najbardziej spękane.

1 2

Bareizm-BiS. Dlaczego od razu robić dramat, prze-
cież z tego może być niezła komedia. Taka w stylu Barei. 
Roboczy tytuł „Rok do emerytury”. Portrety sytuacyjne 
66-latków. W roli przedemerytalnego nauczyciela biologii 
widziałbym Jana Kobuszewskiego, zasłaniającego się przed 
„bezstresową” młodzieżą odpowiednimi eksponatami. Rolę 
66-letniego nauczyciela wuefu powierzyłbym Wiesławowi 
Gołasowi, jak pokazuje kibolom ćwiczenia na poręczach 
i gwizdkiem usiłuje zaprowadzić wśród nich porządek. 
Policjantem, na przykład drogówki, mógłby być Krzysztof 
Kowalewski. W banku przeżywałaby swoje dobrodziejstwo 
pracy Bożena Dykiel. W motorniczego tramwaju może 
wczułby się Wojciech Pszoniak, a dentysty Piotr Fronczew-
ski. Do obsadzenia byłyby jeszcze role 66-letniej fryzjerki, 
a zarazem kosmetyczki... Itede, itepe. Co, że horror?! Nie, 
bo nad wszystkim unosiłby się uroczy demiurg, niewinne 
chłopię w krótkich spodenkach z wydłużonym nosem, które 
na niebiańskich (unijnych) łąkach haratałoby sobie w gałę.

CyBorGi. Już nie dziwią nikogo kabelki sterczące 
z każdego ucha. Niby jest się tutaj, ale nie całkiem, za-
kładamy sobie wybraną zaporę na zmysły. Przez kabelek 
leci muzyczka, słuchowisko, ale kiedyś dla wygody polecą 
informacje i komunikaty o pogodzie, o wypadkach i kata-
strofach, o sytuacji na giełdzie, o polityce. Najpierw ogólne, 
ale potem uszczegółowione dla każdego odbiorcy. Będzie 
się lepiej uczyło i pracowało. Wystarczy te kabelki połączyć 
w jeden system. A skoro kabelki sterczą  z uszu, to mogą 
i z nosa, i z innych naturalnych otworów, tworząc system 
cewników. Będzie schludniej i czyściej. Już teraz kuszą nas 
reklamami w stylu: „Smartfon najnowszej generacji, który 
myśli prawdziwie jak ty”. Bez obaw, to nie science fiction. 
To już pokazał Charlie Chaplin w swoim proroczym filmie 
„Dzisiejsze czasy” z 1936 r. 

jaKie PaŃSTwo, TaKi iNTereS. Jak to jest (co-
raz częściej zadaję sobie to pytanie), że płacimy coraz wyż-
sze podatki i wszelakie opłaty, a coraz mniej z tego mamy. 
Coraz mniej zostaje na oświatę, kulturę, na służbę zdro-
wia, bezpieczeństwo, transport i komunikację. Jednym 
słowem: na wszystko. Gdzie znikają nasze coraz wyższe 
haracze? Czy potrzebna jest nam rosnąca w siłę, sterująca 
nami na odległość, armia biurokratów? Trzeba sobie za-
dawać to pytanie, póki jesteśmy wolni.

jaroSław kajdańSki

kostką brukową. Także na ul. Fredry przy szkole wy-
mieniono spory odcinek 
chodnika.
= Starsza mieszkanka 
Woli Duchackiej zwróciła 
uwagę na dziurę w stu-
dzience telekomunikacyj-
nej w chodniku na rogu ul. 
Nowosądeckiej i Włoskiej.


