
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

KLiMaTyZacja  – naprawa – obsługa – dezynfekcja układu wentylacji  
SKLEP – części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki  

ul. Wielicka 250
czynne:  

pn. – pt.:  8 – 18 sob.: 8 – 14  

SERWIS  
u naprawa wszystkich marek pojazdów 

u serwis pogwarancyjny – serwis ogumienia  
u specjalizacja OPEL  

u komputerowa diagnostyka samochód OPEL
u naprawy blacharsko – lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

Przeciw mobbingowi l Energia ze słońca l S7 w oddaleniu
Moda na płoty l Orlęta na start l Podgórze otwartych drzwi

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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mechanika ogólna
dla stałych klientów karty rabatowe
12 657 23 75,   513 096 771
PioMar, kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMiki
haki holownicze

PIOMAR

hurt  
detal  

serwis

WĘGIEL – KOKS – BRYKIET
EKOGROSZEK

DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01

 12 /393-57-01
ul. Kolejarzy 71  

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

u stomatologia zachowawcza u protetyka 
u ortodoncja u chirurgia

ul. Kalwaryjska 92 (przy Matecznym)
tel. 12 656 47 73

ponad 45 lat tradycji Pon. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 15

Możliwość negocjacji cen!

PRZYcHoDnia 
SToMaTologicZna

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 

20lat
tradycji

Sprzedaż podręczników
do wszystkich szkół

Zamówienia przyjmuje 
F.H. „Ma-Gra” s.c.

Wola Duchacka, ul. Białoruska 10B

601 351 048, 889 643 516

Po wakacjach wracamy do miejsc pracy, do szkół 
i do swoich rodzin. najczęściej są to powroty do tych 
samych układów i relacji. Syndrom „stresu powakacyj-
nego” jest niekiedy spowodowany tym, że wracamy do 
układów i relacji patologicznych. 

Nazwanie zjawiska
Mobbing (terror psychiczny) określany jest w litera-

turze także jako bullying (tyranizowanie) czy wreszcie 
ganging up on someone (sprzysięganie się przeciwko 
komuś). 

Antymobbing
na piątek 21 października zaplanowano uroczy-

ste otwarcie nowej placówki kulturalnej na os. Piaski 
nowe z udziałem m.in. Prezydenta Krakowa, dyrekto-
ra wydziału Kultury UMK, dyrektora DK „Podgórze, 
przewodniczącego Rady Dzielnicy Xi, prezesa i człon-
ków Rady nadzorczej SM „Piaski nowe”, dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 27 i Przedszkola Samorzą-
dowego nr 163 oraz proboszcza parafii Matki Bożej  
Różańcowej. Przewidziano szereg atrakcji, w tym wy-
stęp gwiazdy – Zbigniewa wodeckiego.

Do 1990 roku w pawilonie przy ul. Łużyckiej działał 
Spółdzielczy Dom Kultury „Piaskownica”, lecz został 

on zlikwidowany. Kilka lat temu rozpoczęto starania 
o stworzenie od nowa klubu „Piaskownica”. Przybrały 
one na sile w zeszłym roku. Najpierw pojawiły się głosy 
mieszkańców osiedla o potrzebie powstania placówki 
kulturalnej. Do tej pory na „Piaskach Nowych” funk-
cjonowała tylko biblioteka. Następnie Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Piaski Nowe”, reprezentowana przez 
prezesa Krzysztofa Stanka, we współpracy z radnymi 
Dzielnicy XI, a szczególnie Jerzym Palem, Michałem 
Święciem i Jarosławem Kajdańskim zaczęła usilnie za-
biegać u władz miasta o poparcie tej inicjatywy. 

W Podgórzu powstał nowy dom kultury  

„Piaskownica” - reaktywacja

Cd. na str. 6 Cd. na str. 7
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ogrodzenie bloku lub ich grupy wybudowanej przez da-
nego dewelopera stało się w ostatnich latach standardem. 
Powstają enklawy oddzielone od okolicy, uniemożliwiają-
ce swobodną komunikację na osiedlach. czy i tak stanie 
się po decyzji wspólnoty mieszkaniowej przy ul. czarno-
górskiej 18 na woli Duchackiej, zarządzanej przez SM  
„Podgórze”?

Ładny blok i kilka garaży zajmują teren, który, podobnie 
jak sąsiednia szkoła i przedszkole, dzieli niejako Wolę Du-
chacką na górną i dolną część. Problemy komunikacyjne 
pojawiły się po raz pierwszy w trakcie budowy. Ogrodzono 
całą działkę i okazało się, że droga do przedszkola wiedzie 
przez... plac budowy. Konieczne stało się utworzenie tym-
czasowego dojścia.

Po zakończeniu inwestycji wzdłuż przedszkolnego 
ogrodzenia powstał szeroki trakt stanowiący chodnik 
i parking dla mieszkańców bloku. Aby uniemożliwić ruch 
tranzytowy od strony ul. Włoskiej, stanęły solidne barier-
ki. Wjazd od strony ul. Czarnogórskiej na teren należący 
do wspólnoty blokuje otwierany na pilota szlaban. Komuś 
on jednak bardzo przeszkadza i wciąż jest dewastowany. 
Sytuacja ta zrodziła pomysł ogrodzenia nieruchomości, 
zamontowania bramy. Pomysł przeszedł niewielką więk-
szością głosów na niedawnym zebraniu wspólnoty miesz-
kaniowej.

Gdy tylko ta wiadomość się rozeszła, zaczęły się prote-
sty okolicznych mieszkańców. Głównie chodzi o dojście do 
przedszkola, ale i swobodną komunikację między górną 
a dolną częścią osiedla (przejście przez teren szkoły jest 
bardzo niebezpieczne ze względu na fatalny stan schodów 
od strony ul. Włoskiej).

Trudno znaleźć zwolenników pomysłu ogrodzenia pose-
sji, jeszcze trudniej jego autora. Wielu członków wspólnoty 
zastrzega się, że głosowali za wzniesieniem ogrodzenia, ale 
zrobili to pod „sąsiedzkim przymusem”, by nikt na nich 
krzywo nie patrzył. Mnożą się pomysły, propozycje roz-
wiązań, które zadowoliłyby mieszkańców budynku przy 
ul. Czarnogórskiej 18, ale i szanowały potrzeby osób z są-
siednich bloków. We wrześniu ma się odbyć kolejne zebra-
nie wspólnoty mieszkaniowej, na której ponownie będzie 
dyskutowany pomysł ogrodzenia nieruchomości.

Tekst i foto: Krzysztof DulińsKi

Podłożone przez niego ładunki wybuchowe raniły kilka 
osób. Kiedy wreszcie został zatrzymany, okazało się, że 
to normalny, spokojny, mieszkający samotnie mężczyzna 
w średnim wieku. nic nie wskazywało, że mógł się dopuścić 
zarzucanych mu czynów. Policjanci są jednak pewni, że to 
38-letni Rafał K. ze Swoszowic podkładał bomby u przy-
padkowych osób.

Do pierwszych eksplozji doszło jeszcze w czerwcu, 
w okolicy Borku Fałęckiego. Później były eksplozje w No-
wej Hucie i przy ul. Krymskiej. Tuż przed zatrzymaniem 
mężczyzna zdążył jeszcze umieścić bombę na budowie 
jednego z domków jednorodzinnych w Swoszowicach. Na 
szczęście zdecydował się dokładnie opisać miejsce jej ukry-
cia i pirotechnicy unieszkodliwili ładunek.

Do zatrzymania Rafała K. Doszło dzięki intensywnym 
działaniom specjalnej grupy złożonej z policjantów i funk-
cjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Policja nie ujaw-
nia jak wpadła na trop przestępcy, jakie dowody zgroma-
dziła w tej sprawie. Wiadomo jedynie, że nikt nie otrzyma 
wyznaczonej nagrody pieniężnej oraz że w mieszkaniu 
zatrzymanego znaleziono kolejny ładunek i przedmioty, 
materiały mogące posłużyć do zbudowania dalszych bomb. 
Nie były to wyrafinowane konstrukcje, raczej prymitywne, 

ukrywane w rurkach pcv, siatkach i innych przedmiotach 
podrzucanych ofiarom. Wybuch następował w chwili poru-
szenia przedmiotu, w którym był ładunek. Jak przyznał sam 
zatrzymany, nie chciał nikogo zabić, ale sprawić, by i innym 
było źle, tak jak jemu.

Początkowo sądzono, że ofiary coś łączy ze sprawcą, np. 
rozliczenia finansowe, nieudana współpraca itp. Najnowsze 
ustalenia wskazują, że poszkodowani byli zupełnie przy-
padkowi, mieli nieszczęście krzywo spojrzeć na sprawcę, 
zbyt szybko przejechali obok niego, czymś urazili poczucie 
jego wartości. W efekcie Rafał K. tropił ich, ustalał miejsce 
ich zamieszkania, możliwości wymierzenia im „sprawie-
dliwości”. Czynił tak, gdyż miał wielkie poczucie krzywdy, 
przekonanie, że jego niepowodzenia wynikają z zagrożeń 
stwarzanych przez innych ludzi.

Rafałowi K., bezrobotnemu stolarzowi karanemu wcze-
śniej za kradzieże grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 
Nie wiadomo czy jego osobę należy łączyć z serią podpa-
leń, które odnotowano na południu Krakowa na początku 
roku (płonęły wówczas samochody i garaże). Na razie pro-
kuratura nie postawiła Rafałowi K. zarzutów w tej spra-
wie.

(Dul)

Moda na ogrodzenia

Notorycznie okaleczane drzewo
Administracja „okalecza” po raz już trzeci (co sezon) 

drzewko rosnące przed blokiem ul. Bujaka 4.
Drzewko to ma 10 lat, zostało posadzone wraz z ukończe-

niem budowy bloku, rośnie z dala od budynku, nikomu nie 
zasłania widoku, a wręcz dawało cień na nasłonecznionym 
placu zabaw.

W jego sąsiedztwie posadzono niedawno ozdobne klo-
ny z kopułkowatymi koronami, które są estetyczne, jednego 
kształtu, symetryczne, ale cienia nie dają i nie będą wysokie. 
Wtedy po raz pierwszy okaleczono wysokie już 10-letnie drze-
wo, które nie pasowało najwyraźniej do klonów ozdobnych. 
Z pięknych, wysokich konarów pozostały kilkucentymetrowe, 
grube kikuty, które ucięto tuż przy pniu... (…) Jeden z miesz-
kańców próbował rozmawiać na ten temat z Administracją, 
by wyrazić swój sprzeciw wobec takiego bezmyślnego przyci-
nania drzewa, które nigdy nie będzie małym, filigranowym 
klonem, a było już dorodnym, dużym drzewem. Odpowie-
dzialna za zieleń osoba stwierdziła, że nie rozumie, czego od 
niej chce i dlaczego przeszkadza mu przycinanie drzew. (…) 
Widok obecny przedstawia załączone zdjęcie.

Poza tym, należy przyznać, że Administracja bardzo dba 
o zieleń i otoczenie bloków, sadzi krzewy, kosi trawę, przy-
cina żywopłoty, imponująco wygląda plac zabaw przed blo-
kiem. Są sadzone iglaki, kwitnące krzewy, jest czysto.  (…)  

Mamy świadomość, że przycinanie gałęzi jest dopuszczalne, 
ale uważamy, że w tym przypadku jest to bezcelowe niszczenie 
zieleni.

(Prosimy o zachowanie anonimowości). 

By innym było tak źle, jak jemu.

Z pozoru normalny człowiek

Wejście do przedszkola znajduje się za drugim z widocz-
nych samochodów

Å To przejście do przystanku 
w Prokocimiu zrobiono za 
nasze pieniądze – alarmuje 
na załączonym zdjęciu ano-
nimowa Czytelniczka. Nie-
stety, więcej szczegółów nie 
można się było dowiedzieć, 
dopisano tylko, że chodzi 
o „Stary Prokocim, a zrobiono to za pieniądze Dzielnicy”. 
Zwróciliśmy się z zapytaniem do Rady Dzielnicy XII. – Ten 
teren to chyba przejście do starej pętli w Prokocimiu . To teren 
prywatny, znajduje się we władaniu dewelopera, który obecnie 
buduje zespół budynków – domyśla się przewodniczący Zbi-
gniew Kożuch i zastrzega: – Ale ze zdjęcia nie mam 100% 
pewności, że to ten teren.

Å Przybyło nowych ławek 
antywandalowych w mini 
ogródku jordanowskim na 
os. Piaski Nowe. Rodzice 
i opiekunowie mają teraz 
więcej miejsc, gdzie mogą 
wygodnie obserwować do-
kazujące pociechy.

Å Ulica Kordiana na sa-
mym początku przy wjeździe 
z ul. Łużyckiej stanowi nie-
zmiennie „tor przeszkód” 
dla samochodów; ze wzglę-
du na dziury w czymś, co 
z całą pewnością nie jest na-
wierzchnią.
CZEKAMY NA SYGNAŁY 

I ZDJĘCIA:
e-mail:  

wiadomosci.krakow@wp.pl

Przy ul. nowohuckiej 1 D, koło bazy MPo, czynny jest 
zbiorczy punkt gromadzenia odpadów, czyli lamusownia. 
Można tam przywieźć prawie wszystko (wcześniej trzeba 
sprawdzić co), ilość jednorazowo przyjmowanych odpadów 
jest limitowana (do 100 kg), muszą być jednak posegregowane.  

Nie przyjmowane są od-
pady typu kleje, papa itp. 
Od osób fizycznych nie są 
pobierane opłaty. Doce-
lowo ma być w Krakowie 
10 tego rodzaju punktów, 
co ma przyczynić się do 
likwidacji dzikich wysy-
pisk. Punkt czynny jest 
od pon. do pt. w godz.  
10 – 18, w sob. 7.30 – 
15.30.

Szczegóły na:  
www.mpo.krakow.pl

Lamusownia

Na zdjęciach jedno z dzikich wysypisk przy dzwonach –  
na rogu ul. Bieżanowskiej i Mała Góra. Nowo otwarta 
lamusownia oferuje wygodę i czystość. 

Foto: (Kaj), (Dul)
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Sztuka dobrego druku

W skrócie
MoniToRing Dla PiaSKÓw nowYcH. SM „Piaski 

Nowe” i władze miasta podpisały porozumienie w sprawie 
budowy systemu monitoringu wizyjnego. Koszt całości to 
ponad 2 mln zł, dzielone po połowie. Rada Dzielnicy XI 
dołożyła do inwestycji 40 tys. zł w ramach swoich zadań na 
rok przyszły. Projekt i przetarg na wykonawcę przygotuje 
Spółdzielnia, a także pokryje koszt ułożenia światłowodu 
w studzienkach kanalizacyjnych, Gmina zaś  wykona połą-
czenie światłowodowe z os. Kurdwanów Nowy, gdzie moni-
toring działa już od 2006 r., i podłączy rozbudowany system 
do Oddziału Straży Miejskiej przy ul. Cechowej. Miasto 
zamontuje też w docelowo 12 kamer, lokalizację których 
wskazała Spółdzielnia po uzgodnieniu z policją i Strażą 
Miejską. W pierwszej kolejności monitoring obejmie pawi-
lon przy ul. Łużyckiej, bloki nr 53, 57 i 69, oraz nr 8 przy 
ul. Podedworze. Inwestycja ruszy w 2012 r., a pierwsze ka-
mery pojawią się w r. 2013. Badania wykazały, że w rejonach 
objętych monitoringiem przestępczość spada aż o 70%. 

KolejnY ReMonT ToRowiSKa. W sierpniu wyłączo-
no z użytku torowisko przy ul. Limanowskiego i Wielickiej (do 
cmentarza Podgórskiego). Po nieustannych awariach, spowo-
dowanych wybrzuszaniem się szyn, ZIKiT w końcu zabrał się 
za poważny remont (koszt ok. 1 mln zł), ale z braku środków 
w tegorocznym budżecie, nie był to remont kapitalny, który 
przewiduje się dopiero w przyszłym roku (koszt ok. 5 mln 
zł). Przyczyną awarii jest przestarzały system przytwierdzania 
szyn do podłoża przy pomocy kauczukowych zaczepów (tzw. 
system węgierski). Powinno się je przytwierdzać przy pomocy 
śrub, tak jest np. w Warszawie, gdzie o wybrzuszaniu się szyn 
dawno nie słyszano. W Krakowie natomiast krąży w Interne-
cie dowcip: „Mówi szyna do szyny: gdzie dziś wyskoczymy?”.

PaRKowanie w PoDgÓRZU. Po wprowadzeniu 
w czerwcu strefy płatnego parkowania na Kazimierzu, kie-
rowcy zaczęli parkować na Grzegórzkach i w starym Pod-
górzu, w związku z czym rejon ten jest kompletnie zabloko-
wany. Do rozszerzenia strefy od przyszłego roku przymierza 
się ZIKiT, przy namowie władz miasta, ale radnym, którzy 
musieliby przegłosować uchwałę, nie podoba się ten pomysł. 
Nic dziwnego, bo władze miasta nie potrafią wybudować par-
kingów podziemnych i nadziemnych, nie umieją też wdrożyć 
nagłaśnianego jakiś czas temu systemu park and ride. Przy 
takiej nieudolności wkrótce strefy płatnego parkowania po-
jawią się być może także na Kurdwanowie i w Prokocimiu.

PRZYwRÓcić KonwenT. Z inicjatywy czterech 
przewodniczących – Krzysztofa Muchy (IX Łagiewniki), 
Krzysztofa Sułowskiego (XI Podgórze Duchackie), Zyg-
munta Włodarczyka (XIII Podgórze) i Piotra Serafina (XV 
Mistrzejowice) – podjęto starania o przywrócenie przez 
Prezydenta oraz przewodniczącego RMK Konwentu Prze-
wodniczących Rad Dzielnic. Impulsem była sytuacja kry-
zysowa w finansach miasta, co skutkowało zablokowaniem 
zadań priorytetowych dla wszystkich 18 dzielnic w kwocie 
5 mln zł. Inicjatorzy zaapelowali o pełną wymianę informa-
cji na szczeblu dzielnica – poszczególne jednostki Urzędu 
Miasta oraz o podmiotowe traktowanie pomocniczych jed-
nostek samorządu krakowskiego. W biurze prasowym UMK 
poinformowano nas, że „w tej kadencji nie są zwoływane 
konwenty. Planowane są spotkania dotyczące realizacji zadań 
w poszczególnych dzielnicach, przynajmniej raz na kwartał, 
najbliższe zaplanowano na 6 września w Dzielnicy III; tema-
tyka – realizacja zadań przez ZIKiT”. Wkrótce po przegłoso-
waniu przez Radę Miasta nowelizacji statutu miasta, została 
ona skrytykowana przez ww. przewodniczących Dzielnic, 
gdyż nie uwzględniono trzech istotnych zmian, które zostały 
przez nich zgłoszone: przyznanie inicjatywy uchwałodawczej 
w Radzie Miasta grupie co najmniej trzech Rad Dzielnic, 
zwiększenie środków finansowych dla Rad Dzielnic do 8% 
budżetu gminy (obecnie do 4%), oraz rozdzielenie terminu 
wyborów do Rad Dzielnic od wyborów do Rady Miasta i na 
prezydenta. Postulaty te przypominają o tym, aby traktować 
Dzielnice podmiotowo, o czym kandydaci na radnych miasta 
zapewniają tylko w okresach kampanii wyborczej.

STaRe MiaSTo PoD ocHRonĄ. Wreszcie przyjęto 
uchwałę o Parku Kulturowym Stare Miasto, która wejdzie 
w życie 7 grudnia br. Opracowano także – obowiązujący od 
17 czerwca br. -  miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla tego obszaru. W obu uwarunkowaniach jest 
m.in. likwidacja szpetnych reklam i stoisk handlowych, któ-
rymi bez umiaru upstrzone jest zabytkowe centrum Krako-
wa. Zakałą są wielkopowierzchniowe reklamy, pod którymi 
ukryte są często niby remontowane fasady. Trzeba uświado-
mić sobie, że turyści i potencjalni klienci nie przyjeżdżają do 
Krakowa, aby oglądać reklamy, lecz unikatowe zabytki. 

KonKURS FilMowY. „180 sekund wokół Podgórza” 
to tytuł konkursu filmowego, zorganizowanego przez UMK 
i portal Magiczny Kraków, przy współpracy z DK „Pod-
górze”, Stowarzyszenie Podgorze.pl i kinoteatr „Wrzos”. 
Konkurs będzie rozstrzygnięty pod koniec października. 

wkrótce minie rok od chwili, gdy z rządowych planów na 
najbliższy czas wykreślono kontynuowanie budowy wschod-
niej obwodnicy Krakowa (od węzła Rybitwy do ul. igołomskiej) 
w ciągu drogi S7 (chyżne – Kraków – warszawa). wszystko 
jest już przygotowane (konsultacje społeczne zakończone, te-
reny wykupione, pozwolenie na budowę wydane). Brakuje tyl-
ko decyzji o finansowaniu inwestycji przez państwo.

Pierwszą część wschodniej obwodnicy miasta (od węzła 
Bieżanów do węzła Rybitwy) otwarto w listopadzie ub.r. 
Wkrótce potem rząd ogłosił konieczność cięć w wydatkach 
na inwestycje i przedstawił listę dróg, których budowa zo-
stanie odłożona w czasie. Znalazł się na niej także kolejny 
odcinek S7 – od węzła Rybitwy do ul. Igołomskiej. Po spo-
łecznych protestach przeciw decyzji rządu do walki o ob-
wodnicę ruszyli także gospodarze miasta i województwa.

Przesuwana decyzja
Najpierw mówiło się, że decyzja o przyszłości S7 zapadnie 

w lutym, po określeniu ile pieniędzy będą w stanie wydać na 
swoje inwestycje kolejarze. Spotkanie prezydenta Krakowa, 
marszałka województwa małopolskiego i wojewody mało-
polskiego z ministrem infrastruktury zakończyło się obiet-
nicą, że losy obwodnicy zdecydują się na przełomie kwietnia 
i maja, po rozstrzygnięciu przetargów na tegoroczne inwe-
stycje drogowe. Ministerstwo zapewniało, że ewentualne 
oszczędności trafią właśnie na budowę S7. Potem termin 
decyzji przesuwano na czerwiec, lipiec. Najnowsze doniesie-
nia każą czekać do października, a może i do końca roku. 
To wtedy ma przyjść odpowiedź z Komisji Europejskiej, czy 
zgadza się na przesunięcie części środków pomocowych z in-
westycji kolejowych na drogowe.

Pozytywna decyzja KE nie oznacza automatycznie, że 
będą pieniądze na S7. Absolutnym priorytetem dla rządu 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest za-
pewnienie przejezdności przed turniejem Euro 2012 auto-
strady A2 do Warszawy. Nowy wykonawca (po wycofaniu 
się chińskiej firmy Covec) wynegocjował wyższe stawki za 
dokończenie prac. Trzeba też pamiętać o kłopotach na au-

tostradzie A4 na wschód od Krakowa, gdzie wykonawca 
także wycofał się z budowy drogi i trzeba zapewnić zjazd 
z autostrady przed feralnym odcinkiem.

Wydaje się, że szanse Krakowa na otrzymanie pieniędzy 
zmalały po niedawnej decyzji Ministerstwa Infrastruktury 
o przekazaniu blisko 1 mld zł na budowę wielkopolskiego 
odcinka drogi S5 Poznań – Wrocław (ministerstwo zapew-
nia jednak, że pieniądze pochodzą z innej puli i nie mają 
wpływu na dostępność środków na S7). Projekt ten wpisany 
jest na listę przedsięwzięć starających się o unijną dotację 
i ministerstwo „musiało” przekazać pieniądze, by unijna 
dotacja się nie zmarnowała. Stało się tak, choć inwestycja 
jest na wstępnym etapie przygotowań, przetarg na budowę 
można tam będzie ogłosić dopiero za kilkanaście miesięcy.

S7 nie figuruje na liście inwestycji walczących o unijne 
wsparcie, gdyż starania o tę drogą trwają już wiele, wiele lat. 
W związku z tym inwestycja nie spełnia wymogów stawianych 
przedsięwzięciom, które mogą liczyć na dotację z UE. W tej 
sytuacji przyszłość S7 zależy od społecznych nacisków, siły 
przekonywania do swoich racji przez małopolskich polityków.

Konieczne naciski
O działaniach tych ostatnich trudno usłyszeć. Może ich 

głos wzmocnią nadchodzące wybory parlamentarne. Zwłasz-
cza, że prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sierpniowej 
wizyty w Krakowie oświadczył, że po wygranych przez jego 
partię wyborów znajdą się pieniądze na S7 (nie sprecyzował 
jednak gdzie). O determinacji mieszkańców można się było 
przekonać podczas blokady drogi nr 7 w Węgrzcach. Pro-
testujący przechodzili przez przejście dla pieszych blokując 
co kilka minut ruch. Zapowiedzieli, że gdy ich protest nie 
przyniesie rezultatów, pojadą walczyć o S7 do Warszawy.

W cieniu walki o pieniądze na budowę przygotowanego 
już odcinka biegną prace nad dalszym fragmentem drogi – od 
ul. Igołomskiej w kierunku Słomnik. Trwają konsultacje społecz-
ne, rozważane są warianty przebiegu trasy przez Nową Hutę. 
Perspektywa budowy tego odcinka trudna jest do określenia.

Krzysztof DulińsKi

Wschodnia obwodnica Krakowa

Marne szanse na S7

energia pochodząca ze źródeł konwencjonalnych staje 
się coraz droższa i nic nie zapowiada, żeby w przyszłości 
miało być inaczej. Dlatego popularne stały się ostatnio 
kolektory słoneczne – nowoczesne i ekologiczne… czy są 
dobrą inwestycją?

Właściwie nikt nie odpowiada jednoznacznie na to pyta-
nie. Zdania są podzielone. Większość odpowiedzi zaczyna się 
od „zależy…”. Na forach internetowych jako kryteria opła-
calności wymienia się najczęściej: ilość osób korzystających 
z ciepłej wody użytkowej (im więcej, tym lepiej) oraz to, czym 
podgrzewa się c.w.u. (gaz, prąd, olej, węgiel – im droższe pali-
wo, tym bardziej się opłaca). – Okres zwrotu kosztów zamonto-
wania kolektorów zależy nie tylko od ilości osób korzystających 
z wody, ale też od rodzaju instalacji i ustawienia dachu – mówi 
prof. Janusz Magiera z Politechniki Krakowskiej. Dzięki ko-
lektorom można zmniejszyć miesięczne koszty ogrzewania 
wody, jednak pod uwagę powinno się wziąć także wydatki 
związane z ich użytkowaniem (okresowe przeglądy, uzupeł-
nianie płynu solarnego, ewentualne usterki). 

Ważną kwestią jest także cena zestawu solarnego, któ-
ry zamierzamy kupić. Kolektory dzielą się na dwa rodzaje: 
płaskie i próżniowe. Te pierwsze są tańsze, ale zimą ich 
wydajność bardzo spada. – W gospodarstwie domowym do 
ogrzewania wody użytkowe najbardziej opłacalne są kolektory 
próżniowe – uważa prof. Janusz Magiera. W sklepach ceny 
kompletnych zestawów solarnych wahają się od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych. 

Jeśli już zdecydujemy się jeden z nich zakupić, możemy 
starać się o dofinansowanie. Od ubiegłego roku wspólnoty 
mieszkaniowe oraz osoby fizyczne niepodłączone do sieci 
ciepłowniczej mogą otrzymać dopłaty (w wysokości 45%) 
do kredytu na zakup instalacji kolektorów słonecznych 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Wnioski o dotacje wraz z wnioskiem o kredyt 
oraz innymi niezbędnymi dokumentami można składać 

m.in. w Krakowskim Banku Spółdzielczym (więcej informa-
cji na www.nfosigw.gov.pl i www.doplatynakolektory.pl). 

Na dachu Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Kur-
dwanów Nowy” przy ul. Wysłouchów 34a znajduje się 17 
płaskich kolektorów o łącznej pow. 145,6 m2. Zgodnie 
z początkowym założeniem, miały one ogrzewać wodę ba-
senową, ale – jak się okazało – woda ta, właściwie podgrza-
na, długo utrzymuje stałą temperaturę. Nie ma potrzeby 
ogrzewać jej stale, postanowiono więc wykorzystać nadmiar 
ciepła (który powstawał zwłaszcza w okresie letnim) i od 
ubiegłego roku kolektory w pierwszej kolejności ogrzewają 
wodę użytkową, a potem dopiero basenową. – W ten sposób 
w okresie dużego nasłonecznienia ¾ ciepłej wody użytkowej 
(o temperaturze ok. 60 stopni) pozyskujemy dzięki kolekto-
rom – mówi specjalista ds. administracyjno-gospodarczych 
w OSR Andrzej Łucki. Czy koszty inwestycji się zwróciły? 
Trudno powiedzieć. – Nie mamy licznika pozyskania ciepła, 
nie wiemy, ile energii wytwarzają kolektory i ile byśmy zapła-
cili za tę energię ogrzewając wodę tradycyjną metodą. Teraz 
doszły jeszcze koszty inwestycji zmiany ogrzewania wody z ba-
senowej na użytkową. Jednak na pewno te koszty się zwrócą 
– mówi Andrzej Łucki. Kolektory są włączone przez cały 
rok, ale oczywiście pracują tylko w dni słoneczne.

Małgorzata CzeKaj 

Koszty energii prosto ze słońca
Kolektory słoneczne podczas budowy  
basenu na Kurdwanowie.  
Foto: (Kaj)
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CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
pon.− pt. 7.30 − 15.30, sob. 9 – 11

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań  

krwi, moczu i kału.
l  Najnowsze testy wykrywające 

objawy chorób jelita grubego

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.)

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

•  Doświadczona księgowa podejmie 
pracę – 514 286 950

•  Podejmę opiekę nad dzieckiem, 
starszą osobą, sprzątanie, 
chałupnictwo – 511 416 168

•  Moda rencistka zaopiekuje się starszą 
osobą (praktyka, 2 lata w PCK) lub 
inne prace – 513 726 862

•  Odpowiedzialna, dyspozycyjna, 
z doświadczeniem, lubiąca dzieci 
zaopiekuje się dzieckiem chodzącym 
– 608 631 601

•  Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na 
pilota dla osoby leżącej – 12 655 33 60

•  Sprzedam nowy steper treningowy 
,,YORK'' - za 200 zł. Tel. 516 078 035

•  Wynajmę mieszkanie 54 m kw. przy 
ul. Podłęskiej, częściowo umeblowane 
– 504 211 855

•  Sprzedam działkę budowlaną 21 a, 
Kraków–os. Wróblowice – 12 659 71 59

•  KUPIĘ UŻYWANY APARAT SŁUCHOWY 
DO LEWEGO UCHA – 506 268 143

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

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 

"MEdicAL SEEv" – KOSMEtyKi nOwEj gEnErAcji

nOwOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

MAnicurE, PEdicurE, tiPSy żELOwE i AKryLOwE

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

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!

   Hibiskus Gabinet  
kosmetyki i masażu, 
studio fryzjerskie 

Wieliczka, ul. Słowackiego 9, ii piętro, tel. 12 34 64 573
zapraszamy: pn.-pt. 9.00-19.00, sb. 8.00-14.00

www.gabinethibiskus.pl

  l Kosmetyka
  l Fryzjerstwo
  l masaż
  l Stylizacja paznokci
  l manicure, Pedicure
  l i wiele innych...

REKLAMA
W

WIADOMOŚCIACH

kom. 504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

USG
jama brzuszna• 

prostata• 
tarczyca• 
piersi• 

naczynia szyjne  • 
i kręgowe
echo serca• 

12 658 16 11

FRYZJER – strzyżenie damskie, męskie, dziecięce; koki, fryzury wieczorowe, 
trwała ondulacja; koloryzacja, balejaże
KOSMETYKA – manicure, pedicure, tipsy, parafina – 10 zł; pełna kosmetyka 
twarzy, zabiegi: nawilżające, liftingujące; mikrodermabrazja diamentowa, 
piling kawitacyjny, sonoforeza, brusher, henna, depilacja, makijaże; 

tel. 12 357 50 84
renata Pipper wraz z Zespołem

w w w . f r y z u r y k o s m e t y k a . p l

wola duchacka, ul. Gołaśka 4/5 (naprzeciwko sklepu sNC),      
 pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

Promocja na zabiegi 
kosmetyczne!

maNiCure  hybrydowy
Paraf ina  na  d łonie  10 z ł

•	wszelkie	naprawy
•		tanie	laptopy	(od	460	zł)		
i	komputery	(od	200	zł)

•		projektowanie	i	tworzenie	sieci	
komputerowych

•	dojazd	do	Klienta

	szybko	–	tanio	–	solidnie			609	673	920

SerwiS	
Komputerowy 	„CeDe-Komp”

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

Zdecydowanie  
kupię 

mieszkanie 
3-pokojowe, 

w nowym Podgórzu 
lub Wieliczce. 

Może być do remontu. 
Tel. 500 459 750

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

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

tel. 12 425 51 79

RVg
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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

informacje: www.tbsmalopolska.pl 

w sKawiNie O  (przy granicy Krakowa)  
TbS Małopolska Sp. z o.o. Kraków,  

ul. bujaka 4 tel. (12) 659-90-37 

w wadowiCaCh O  przy ul. Niwy  
Urząd Miejski w Wadowicach, Pani Lucyna Przewoźniak 

tel.(33) 873-18-11 wew. 213

miesZKaNia Na wyNajem 
w systemie tbs

żALuZjE
PiOnOwE 

POZiOME 

rOLEtKi 
tEKStyLnE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.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

Wystawiamy faktury VAT  Zapraszamy klientów indywidualnych

BIURO RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

pełny zakres usług dla firm i osób fizycznych
WNIOSKI O ZWROT VAT 

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ZMIANA SIEDZIBY BIURA OD 1 MAjA!
ul. Kordiana 14/12, tel. 12 378-32-43

Czynne: pon. − pt. w godz. 11 − 19
www.infomm.pl, e−mail: biuro@infomm.pl

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

mieszkania w pełni wykończone 

wieloletnie doświadczenie
fachowo i solidnie
Nosimy na pasach

STOLARSTWO MEBLOWE
naprawa mebli, montaże, przeróbki

604 780 542
fhualexander@op.pl, www.fhualexander.pl

PRZEPROWADZKIWypożyczalnia 
Elektronarzędzi  
i Lekkiego 
Sprzętu  
Budowlanego

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8.00 - 12.00  

oraz 16.00 - 19.00
sob. 8.00 - 12.00

Kraków 
ul. Herberta 27 
(dawna Myślenicka 38)

tel. 12 654-55-32
www.mfpsc.pl

e-mail: mfp@mfpsc.pl

tel. 12 265 23 60 

tel. 12 657 41 54 

SZAfY
WNęTRZA

gARDEROBY

e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

Wola Duchacka, ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na ul.Białoruskiej)

Ruczaj, ul. Kobierzyńska 54

Poliss f.p.
AkumulAtory

h u r t   d e tA l   s e rv i c e  

WolA duchAckA, ul. klonowica 15c  
tel. 012 425 64 61 

www.poliss.krak.pl
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Mobbing – pojęcie stosowane wcześniej przez naukow-
ców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwie-
rząt, a następnie dzieci w szkole – pojawiło się w nowym 
kontekście z początkiem lat osiemdziesiątych XX wieku. 
Urodzony w Niemczech, a mieszkający w Szwecji psy-
chiatra Heinz Leymann, od lat zajmujący się przemocą 
psychiczną w miejscu pracy, tak właśnie określił badane 
przez siebie zjawisko. Słowo „mobbing” pochodzi z ang. 
mob, co oznacza tłum, motłoch, napaść. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje poję-
cie mobbingu następująco: „to obraźliwe zachowanie 
poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające 
usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pra-
cowników, którzy stają się przedmiotem psychicz-
nego dręczenia”. Działania te są bezpodstawne, 
ciągłe i długotrwałe. Ze zjawiskiem mobbingu mo-
żemy mieć do czynienia wszędzie tam, gdzie ludzie 
przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas – 
w szkole, na wyższej uczelni, w miejscu pracy, w sto-
warzyszeniach i wspólnotach, a także w rodzinie. 

skala patologii
Wielu z nas doświadczyło i doświadcza zjawiska 

mobbingu na własnej skórze, ale nie potrafimy go 
zdefiniować. Psychiczne znęcanie się, wrogie, nie-
etyczne, powtarzające się zachowanie skierowane 
wobec jednej lub kilku osób – są nagminną pato-
logią, którą trzeba nazwać i piętnować. W pracy 
mobbing polega na atakach mających na celu znisz-
czenie reputacji, utrudnianie i przeszkadzanie w wyko-
nywanej pracy. Nierzadkie jest przy tym używanie słów 
i zachowań godzących w godność człowieka i jego pod-
stawowe prawa. Celem jest zniszczenie odporności psy-
chicznej ofiary i pozbycie się z pracy lub stanowiska.

Mobbing nie dotyczy tylko szykan przełożonego 
wobec podwładnych, dotyczy również relacji między 
pracownikami, aczkolwiek przy biernej postawie prze-
łożonych. Mobbing jest często skutkiem „systemu” 
panującego w zakładzie pracy. Ma miejsce tam, gdzie 
kierownictwo stara się nie dostrzegać konfliktów. Ma 
też związek z organizacyjnym nieporządkiem i niepo-
radnym zarządzeniem powodującym powstawanie kon-
fliktów. 

ofiara mobbingu
Osoba nękana nie ma możliwości obrony, jest nara-

żona na ataki często zarówno ze strony pracowników, 
jak i pracodawcy. Działania mobbingowe wywołują lęk 
związany z utratą zatrudnienia oraz wpływają na pogor-
szenie atmosfery i wydajności pracy. Narzędzia wyko-
rzystywane w praktykach mobbingowych to: zastrasza-
nie, poniżanie, zwodzenie, szykany, podstęp i intryga, 
kłamstwa, plotki, oszczerstwa, zachowania sadystyczne. 
Celem sprawcy jest zepsucie opinii ofiary i zaszkodze-
nie jej w sposób, który pozwoli wyeliminować ją z pozy-
cji, jaką zajmuje. W sporadycznych przypadkach osobą 
mobbowaną, czyli poddaną mobbingowi, może być tak-
że sam pracodawca.

Dla osoby mobbowanej trwający długo stres i szykany 
prowadzą do różnych chorób, określanych jako zespół 
zaburzeń stresowych posttraumatycznych (ang. Post 
Traumatic Stress Disorder), w skrocie: PTSD.

U podstaw mobbingu zawsze leży konflikt. W życiu 
zawodowym, tak jak i w życiu prywatnym, konflikty są 
na porządku dziennym. Normalny konflikt trwa zazwy-
czaj krótko, zaś obie strony są zainteresowane jego roz-
wiązaniem. Natomiast w przypadku mobbingu przyczyn 
konfliktu zaczyna się upatrywać nie w sprzeczności in-
teresów, ale w określonej osobie. Przestaje być możliwe 
rozwiązanie takiego konfliktu na drodze negocjacji czy 
uzgadniania dążeń.

Kim jest mobber?
To osoba niezrównoważona emocjonalnie, o roz-

chwianym poczuciu własnej wartości, które wynika 
z głębokich kompleksów. Mobber przecenia swoje 
umiejętności i swoją wiedzę, jest przekonany o własnych 
zdolnościach. Nie przyjmuje krytyki ze strony innych, 
wszelkie uwagi ignoruje lub reaguje na nie z wście-
kłością i złością, uznając je za atak na własną osobę. 
Ktoś, kto odważył się mieć odmienne, własne zdanie, 
traktowany jest jak największy wróg. Taka osoba może 
spodziewać się, że w konsekwencji będzie szykanowana 
i niszczona. Ale osoby uległe również nie mogą czuć się 
bezpieczne. Choć mobber pozornie traktuje je jak swoją 
własność, oczekując akceptacji wszystkich swoich dzia-
łań, to nie ufa nikomu. Jest tchórzliwy, więc gdy sprawa 
się wyda, często sam odchodzi z pracy, aby zatrzeć za 
sobą ślady i móc działać na innym gruncie. I oczywiście, 
aby spokojnie zapolować na nową ofiarę.

jak rozpoznać mobbing?
Wyróżnia się 45 cech pozwalających rozpoznać 

i określić mobbing. Znawca przedmiotu, profesor He-
inz Leymann podzielił je na pięć następujących grup: 
oddziaływania zaburzające możliwości komunikowa-
nia się, oddziaływania zaburzające stosunki społeczne, 
działania mające na celu zburzenie autorytetu ofiary, 
działania mające wpływ na zniszczenie kariery zawo-
dowej oraz działania mające szkodliwy wpływ na zdro-
wie ofiary. Wśród kilkudziesięciu cech wymienić moż-
na m.in.: ograniczanie możliwości wypowiadania się, 
stałe przerywanie wypowiedzi, reagowanie na uwagi 
krzykiem, głośnym wymyślaniem lub pomstowaniem, 

ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy, lekceważe-
nie jej pozytywnych efektów, traktowanie swej ofiary 
jak powietrze, rozgłaszanie plotek, niedawanie ofierze 
żadnych zadań do wykonania lub zlecanie prac bez-
sensownych. 

Jeśli rozpoznajemy objawy mobbingu, musimy po-
konać lęk i wstyd. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. 
Często już taki akt odwagi wystarczy, aby wyelimino-
wać lub zdusić w zarodku plany mobbera. Trudno jest 
uwierzyć w koszmar, z którym ma się do czynienia. 
Tym bardziej, jeśli trwa on wiele lat. W literaturze na-
ukowej przeżycia mobbingu określa się jako „syndrom 
obozu koncentracyjnego”. Ten bardzo mocny termin 
został użyty przez osoby mobbowane. Mobber zaś to 
tchórz, często bardzo inteligentny, bezwzględny i prze-
biegły, który lubi czerpać przyjemność z zadawania 
ofierze bólu. W literaturze fachowej to „syndrom cie-
miężyciela”.

błędy ofiary
Wśród najczęściej popełnianych przez ofiary błędów 

wymienia się m.in.: zbytnią potulność i ugodowość, któ-
re rozzuchwalają mobbera, zbyt długie milczenie o do-
świadczanych niegodziwościach, przemykanie chyłkiem 
po korytarzach w firmie, ociąganie się z pójściem do 
psychiatry, aby otrzymać zaświadczenie stwierdzające 
depresję jako stan wynikający z prześladowania w pra-
cy, zbyt późne szukanie pomocy u fachowców oraz brak 
dokumentacji związanych z szykanowaniem.

Rady, jakich udzielają fachowcy, to m.in.: mówie-
nie o swoich problemach głośno, zbieranie dowodów 
mobbingu, czyli zapisywanie dat i faktów, nagrywanie 
kontrowersyjnych poleceń i obraźliwych wypowiedzi, 
wzbudzanie swoją zdecydowaną postawą respektu, 
a nie litości.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że są to rady i inten-
cje często papierowe, nie biorące pod uwagę sytuacji 
w naszym kraju, gdzie zjawisko bezrobocia i niewydol-
ność systemu sprawiedliwości sprzyjają bezkarności, 
demoralizują i rozzuchwalają pracodawców i sprzyjają 
wiktymogennej postawie pracowników. 

Ale rzecz jasna, mobbing to nie tylko polska spe-
cjalność. Przed laty ujawniono istnienie w krajach UE 
obozów pracy, gdzie mobbingowi poddani byli m.in. 
polscy robotnicy pracujący na czarno. To zjawisko na 
większą skalę, od lat nie jest tajemnicą, że europejscy 
czy amerykańscy pracodawcy niekiedy wykorzystują 
pozaprawną i trudną sytuację do bezprawnych, w tym 
mobbingowych działań.

szukać pomocy i radzić sobie samemu
Sceptycy mówią, aby ofiara radziła sobie sama, prze-

konują, że organizacje antymobbingowe żerują jedynie 
na tym problemie i utrzymują się z unijnych dotacji na 
ten cel. Trudno generalizować, ale coś jest na rzeczy, 
skoro kilka osób ze stowarzyszeń walczących np. z ko-
rupcją w Polsce zrobiło przy tej okazji kariery politycz-
ne i walkę z korupcją prowadzą na niby.

Oprócz stowarzyszeń antymobbingowych warto tak-
że zawiadamiać – stale i uparcie, z potwierdzaniem 
zgłoszeń na piśmie – związki zawodowe, mimo iż te 

w Polsce bardziej reprezentują partie polityczne niż 
świat ludzi pracy. Najlepszym rozwiązaniem wydaje 
się zawsze powiadamianie o mobbingu kolegów i ko-
leżanki z pracy, aby stworzyć skuteczny opór przeciw-
ko mobberowi. Nie ma bowiem nic gorszego niż brak 
solidarności. Szczególne obrzydzenie budzi bierność 
mężczyzn w przypadku mobbowania ich koleżanek 
w pracy. 

do sądu
W krajach Unii Europejskiej za ofiary prześladowań 

w miejscu pracy uważa się około 8% osób. Badania 
przeprowadzone dla UE przez Fundację Dublińską wy-

kazały, że mobbingowi w 2005 r. poddanych zostało 
ok. 12 mln pracowników. Co dziesiąta prześlado-
wana w pracy osoba popełnia samobójstwo. 

W Polsce, gdzie stosunki pracy są często feu-
dalne, zjawisko to zostało zdefiniowane stosunko-
wo niedawno i uzyskało należny wpis legislacyjny 
w Kodeksie Pracy. Istnieje jednak uzasadniona 
obawa, że jest to jedno z tzw. martwych praw. 

Kilka lat temu Senat RP wprowadził zmiany 
w Kodeksie Pracy (Art. 94 par. 3), na mocy któ-
rych pracodawca jest zobowiązany przeciwdzia-
łać mobbingowi, a w razie jego zaistnienia ponosi 
odpowiedzialność karną. Mobbowany (dręczony) 
pracownik może dochodzić odszkodowania od pra-
codawcy [Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 14 li-
stopada 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081)]. 

Prawo to obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. 
Mobbowany może oficjalnie dochodzić swoich praw 

przed sądem. Szkopuł w tym, że trzeba to udowodnić, 
a brak dowodów jest jedną z przyczyn braku spraw wy-
granych w sądzie przez pracowników. 

Organizacje antymobbingowe alarmują: do sądów 
pracy wpływa coraz więcej pozwów o odszkodowanie 
za stosowanie mobbingu, nie widać jednak wyroków są-
dowych, orzekających stosowanie mobbingu, tak jakby 
stosunki pracy w Polsce były idealne... 

W Krakowie głośne było przed laty oskarżenie o sto-
sowanie mobbingu w Zakładzie Geofizyki na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej, ale druga strona twierdziła, 
że powodom chodziło jedynie o uzyskanie pokaźnych 
odszkodowań po odejściu na emeryturę.

antymobbing
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe powstało 

w 2002 r. we Wrocławiu jako organizacja pozarządowa. 
Na swojej stronie internetowej podają: „Pracowniku! 
Jeśli w pracy – przełożeni albo współpracownicy – źle Cię 
traktują, narzucają Ci za dużo obowiązków w porówna-
niu z innymi pracownikami, niesprawiedliwie Cię kryty-
kują, oskarżają o niepopełnione błędy, przywłaszczają 
sobie efekty Twojej pracy, ustawicznie zarzucają Ci nie-
kompetencję, nieuczciwość, niską wydajność, szantażują 
zwolnieniem lub bezpodstawnie zwalniają Cię z pracy, to 
znaczy, że jesteś mobbowany. Zgłoś się do nas osobiście, 
telefonicznie, przez pocztę lub wyślij e-mail albo skorzystaj 
z naszej witryny. Postaramy się Ci pomóc”.

Do KSA wpływa rocznie ok. 1 tys. listów (dane 
sprzed lat) i niewiele mniej zgłasza się osób z prośbą 
o porady w trudnych sprawach zawodowych i nie tylko, 
bo pamiętajmy, że mobbing odbywać się może również 
w szkole i w domach. Jednak nie wszystkie sprawy speł-
niają kryteria mobbingu. 

Podobnych stowarzyszeń jest w Polsce kilka. Ich ad-
resy można znaleźć w Internecie. Prowadzą one bada-
nia ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu wobec 
kobiet. Nagłaśniają problem w środkach masowego 
przekazu, a przede wszystkim udzielają bezpłatnych 
porad i wskazówek, jak bronić się przed mobbbingiem.

jarosław KajDańsKi

Krajowe Stowarzyszenie antymobbingowe 
www.mobbing.most.org.pl
50 - 237 wrocław, ul. ołbińska 18/5 
tel. 606 371 919
e-mail: office@mobbing.most.org.pl 
oddział Krakowski 
31 - 501 Kraków, ul. Kopernika 26 
dyżury: pon. 11.00 – 12.00 
jarosław naliwajko Sj (prezes)
tel. 12 629 33 22 , 12 629 33 00
e-mail: jnaliwajko@interia.pl 

PRojeKT anTYMoBBing/ o. w Krakowie
31- 055 Kraków, ul. Miodowa 26 nr lokalu 5.5
tel. 506 106 695
biuro@projektantymobbing.pl
http://pl-pl.facebook.com/antymobbing

Antymobbing
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Od redaktora

Trzy grosze

nie trzeba jeździć daleko do 
centrum Krakowa, tracić czasu na 
dojazdy, żeby trenować piłkę noż-
ną i kiedyś założyć koszulkę z or-
łem na piersi.  w naszej dzielnicy, 
w Piaskach wielkich przy ul. nie-

bieskiej 2 od kilku lat z sukcesem działa szkółka piłkarska 
KS „orzeł”.

Treningi prowadzą doświadczeni trenerzy. Jerzy Smoter, 
wychowawca narodowych reprezentantów, z drużynami mło-
dzieżowymi zdobył wiele medali mistrzostw kraju, ostatnio 
w 2011 r. mistrzostwo Polski 15-latków z kadrą Małopolski. 

Jak mówi Andrzej Mika, trener żaków, twórca autorskiego 
programu szkolenia, opartego o doświadczenia wychowaw-
ców Feyenoordu: - Ważne, żeby na zajęciach chłopcy uczyli 
się futbolu poprzez różnorodne gry i zabawy z piłką. Gdy się 
nie nudzą i są cały czas zaangażowani, robią szybkie postępy.

Od września rozpoczyna się nabór najmłodszych chłop-
ców. informacja o zapisach na www.orzelszkolka.pl 
Tel. 502 314 048

Tekst i zdjęcia: z archiwum klubu

wolne SŁowo. Co jakiś czas dyżurni recenzenci mo-
ich odredaktorskich komentarzy wydzwaniają z uwagami lub 
przesyłają je mailem – najczęściej są one utrzymane w autory-
tarnym i zjadliwym tonie. Niektórzy posuwają się nawet (w co 
trudno uwierzyć) do prokuratorsko-sądowych pogróżek. 
Zdarzają się też telefony w formie donosów na mnie do tych 
miejsc, z którymi współpracuję. Chodzi im o to, abym przestał 
komentować, nie artykułował własnego zdania. Dawniej to 
były anonimy, teraz już nie. Autorzy tych akcji uważają się za 
obrońców jednej z opcji politycznych, przeciwko drugiej opcji 
politycznej. Uważają się przy tym za rzeczników demokracji. 
W ramach jej praktykowania zapraszam ich do naszej czytel-
niczej rubryki „Lokalne Forum”, ale bez rezultatu. Ja jeszcze 
od czasów opozycji demokratycznej i niepodległościowej po-
zostanę rzecznikiem wolnego słowa.

Do wYBoRÓw. Marszałek Piłsudski mawiał, że z komu-
nistami się nie rozmawia. Co się z nimi robi, nie zacytuję, bo 
wpływowe polskie autorytety, podadzą mnie do sądu za obrazę 
„ludzi honoru”. Co miał na myśli współtwórca polskiej nie-
podległości? To, że komunista powie wszystko to, co chcemy 
usłyszeć, aby uśpić czujność i zrobić swoje, włącznie z wycelo-
waniem broni pod stołem (np. okrągłym). Jak widać, Piłsudski 
nie był demokratą (co wielu miało mu za złe), a tym bardziej 
nie był partyjniakiem – był państwowcem. We współczesnej 
Polsce mało jest postaw propaństwowych, obowiązuje podział 
za i przeciw jednej czy drugiej partii, które się wzajemnie zwal-
czają. W tym znajdują ujście nasze spory, emocje i frustracje, 
są one najczęściej destrukcyjne. W takiej sytuacji – nieustan-
nego konfliktu i zmąconej wody – wybieramy bez przekonania 
„mniejsze zło”, tylko po to, aby nie zwyciężyła druga strona. 
Jest to kultywowanie polskiej niereprezantacyjności władz, 
bardziej mamy władze polityczne niż państwowe.

jarosław KajDańsKi

swoją wizję działalności klubu „Piaskownica"  
przedstawia kierownik placówki marcin toczek

Władze gminy zgodziły się i podpisano porozumie-
nie, w myśl którego placówka jest filią Domu Kultury 
„Podgórze. Spółdzielnia mieszkaniowa ze swojej strony 
zobowiązała się wyremontować potrzebne pomieszcze-
nia oraz zaadoptować je na potrzeby powstającego klu-
bu, wydano na ten cel ok. 250 tys. zł. Władze miejskie 
wzięły natomiast na siebie zapewnienie klubowi odpo-
wiedniego wyposażenia oraz jego utrzymanie – koszt 
ok. 200 tys. zł. Warto dodać, że Rada Dzielnicy dodała 
ze swoich środków 35 tys. zł. 

Przestronne, nowoczesne wnętrza, szereg pracow-
ni – to atuty nowej placówki kulturalnej o pow. ok. 
300 m kw., która będzie służyła tak młodym miesz-
kańcom tej części Podgórza, jak i starszym – oferując 
atrakcyjne zajęcia. DK „Piaskownica” funkcjonuje już 
od sierpnia organizując Akcję „Lato”, obecnie program 
jest stale poszerzany.

wszelkie informacje na temat działalności klubu 
można uzyskać pod nr. telefonu: 12 652 10 10 oraz  
505 244 274 lub w biurze klubu: ul. Łużycka 55, pawi-
lon i piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach  
12 – 20.
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„Piaskownica” - reaktywacja

− od dawna pracuje Pan w sferze szeroko pojętej kul-
tury?

− Najpierw pracowałem w ośrodku kultury „Krakowia-
cy”. Kiedyś mieścił się przy ul. Meiselsa, teraz jest przy 
ul. św. Gertrudy.  Tam stawiałem swoje pierwsze kroki 
jeszcze jako student. Następnie pracowałem w świetlicach 
środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Praco-
wałem też w Dworze Czeczów, a potem w klubie kultury 
w Kosocicach. 

− jakie znaczenie dla lokalnej społeczności może mieć 
taka placówka, jak klub „Piaskownica”?

− Chcę, aby ten klub był dostępny dla każdego i nie 
ograniczał się tylko do działalności kulturalnej, ale by 
prowadził też pewną działalność społeczną. Zależy mi na 
tym, aby „Piaskownica” stała się centrum, w którym miesz-
kańcy mogliby spotykać się na spotkaniach   nieformal-
nych, a także na formalnych, np. z przedstawicielami Rady 
Dzielnicy czy Spółdzielni Mieszkaniowej. Wiem, że kiedyś 
funkcjonował już tutaj klub „Piaskownica” i wielu ludzi 
ciepło go wspomina. Chcemy dorównać do tej legendy. 
Widzę, że ludzie są zainteresowani tym, co się tutaj dzieje 
i przychodzą z własnymi pomysłami. Chcę wykorzystać ten 
potencjał. 

− jak będzie wyglądała oferta klubu „Piaskownica”?
− W sierpniu trwała Akcja „Lato”, a we wrześniu rusza-

my ze stałą ofertą dla mieszkańców. Będą więc odbywały 
się zajęcia taneczne w różnych grupach wiekowych. Planu-
jemy zajęcia z tańca towarzyskiego, tańca współczesnego, 
a także myślimy o utworzeniu grupy tańców latynoamery-
kańskich. Oprócz tego będą kursy językowe. Na początek 
będą to język angielski i niemiecki. Jeśli pojawi się zainte-
resowanie innymi językami, to wyjdziemy naprzeciw ocze-
kiwaniom bez względu na to, czy będzie to język chiński 
czy japoński. W klubie będą odbywały się również zajęcia 
z nauki gry na instrumentach muzycznych. Zaczniemy od 
gry na gitarze. Czekamy na dostarczenie innych instrumen-
tów, a zwłaszcza na sprzęt, który pozwoli nam prowadzić 
naukę gry na pianinie. Będą się również odbywać zajęcia 
plastyczne.

Poza tym chciałbym, by funkcjonował tutaj Klub Podróż-
ników i by raz w miesiącu zapraszać ludzi, którzy opowie-
dzą o swoich podróżach, pokażą zdjęcia, filmy i pamiątki, 
które ze sobą przywieźli. Myślę również o powstaniu Klubu 
Przyjaciół Krakowa, gdzie wszyscy chętni mogliby się zapo-
znać z historią miasta i jego ciekawymi miejscami. Można 
by w jego ramach organizować wycieczki do miejsc ważnych 
dla Krakowa, ale i mniej znanych. Planujemy również orga-
nizowanie warsztatów rękodzieła. Z pewnością powstaną 
koła szachowe i brydżowe. Jeśli natomiast będziemy dys-
ponowali odpowiednim sprzętem, to pojawią się również 
zajęcia komputerowe. 

− w jakich godzinach klub będzie czynny?
− Planujemy, że będzie on czynny od godziny 12 do 20, 

a w razie potrzeby dłużej. Zajęcia dla dzieci odbywać się 
będą między godziną 15 a 17, tak aby nie kolidowały one 
z lekcjami w szkole oraz by było to na tyle wcześnie, aby 
w razie potrzeby dzieci mogły potem same wrócić do domu. 
Później będą się odbywały zajęcia przeznaczone dla mło-
dzieży i dorosłych.

− czy będzie tu funkcjonował Klub Seniora?
− Będą zajęcia dla osób starszych np. gimnastyka dla 

seniorów z elementami rehabilitacyjnymi. Wiem, że na 
osiedlu działa już Klub Seniora i chciałbym z nim nawią-
zać współpracę, nie chcę tworzyć konkurencji wobec nie-
go. Gdyby jakiś klub lub stowarzyszenie chciało skorzystać 
z naszych sal, to nie będziemy robili problemów.

− Zajęcia odbywające się w „Piaskownicy” będą odpłat-
ne?

− Tak, będą odpłatne, ale z pewnością będą to ceny kon-
kurencyjne. Wszelkie koła zainteresowań, jakie się tutaj 
pojawią, będą bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Przewi-
dujemy wprowadzenie zniżek rodzinnych. Jeśli kilka osób 
z jednej rodziny będzie uczestniczyło w zajęciach, to mogą 
one liczyć na zniżkę. Zajęci muszą być współfinansowane 
przez uczestników zajęć, gdyż niestety nie jesteśmy w sta-
nie samodzielnie finansować ich w całości.

− czy „Piaskownica” będzie szukała nowych źródeł 
finansowania? Miasto szukając oszczędności w budżecie 
w pierwszej kolejności tnie wydatki na kulturę.

− Na pewno będziemy szukali pieniędzy gdzie się da. 
Wszystkie instytucje kulturalne muszą sobie radzić z niedo-
statecznymi funduszami. Mam nadzieję, że dzięki pienią-
dzom, którymi dysponujemy i tym, które zdołamy pozyskać, 
będziemy mogli naszą ofertę jeszcze bardziej urozmaicić.

− Myśli Pan o współpracy z innymi instytucjami, stowa-
rzyszeniami czy podobnymi placówkami?

− Będę się starał nawiązać współpracę przede wszyst-
kim ze szkołami. Będziemy mieli specjalną ofertę eduka-
cyjną dla szkół. Chcemy też organizować spotkania z cieka-
wymi twórcami. Mamy dobre kontakty z Orlikiem przy ul. 
Bujaka. W ramach Akcji „Lato” odbywały się tam treningi 
piłkarskie dla dzieci. Chciałbym, aby odwiedzały nas też 
grupy teatralne.

− czy klub może przyczynić się do poprawy bezpieczeń-
stwa na osiedlu poprzez zagospodarowanie wolnego czasu 
młodzieży?

− Z pewnością będziemy się starali zagospodarować 
wolny czas młodych ludzi. Zachęcam, by młodzież tu 
przychodziła. Jeśli ma ciekawe pomysły, chce, by coś się 
tutaj pojawiło, by coś dobrego się działo, to niech się tutaj 
zjawią z tymi pomysłami, a ja postaram się, by pojawiły 
się zajęcia odpowiadające na ich potrzeby. Takie pomysły 
już się nawet pojawiły. Niektórzy młodzi ludzie sugero-
wali, by zorganizować warsztaty dla DJ-ów czy warsztaty 
breakdance. To są młodzi ludzie, którzy mają swoje po-
trzeby. Mam nadzieję, że za naszym pośrednictwem będą 
mogli znaleźć pole, na którym będą mogli się rozwijać

− nie obawia się Pan, że klub może przegrać z kompu-
terem i telewizją?

− Dom Kultury „Podgórze” ma 20 filii i widać, że to 
raczej „komputer” przegrywa.  Komputer, jakkolwiek ma 
wiele zalet, to pewnych rzeczy nigdy nie zastąpi, jak choćby 
bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi.

Rozmawiał: BartłoMiej BartoszeK

Zdjęcie: (Kaj)

dom Kultury „Podgórze”  
i Grupa poetycka „Złoty Klon”

zapraszają na
ii jesieNNĄ biesiadĘ PoetÓw – „PodGÓrZe” 2011

11 października, wtorek o godz. 18
dom Kultury „Podgórze”, ul. sokolska 13

Wystąpią poeci, którzy posiadają dorobek literacki i de-
biutanci, którzy jeszcze nie publikowali swoich wierszy.
W programie poezja śpiewana w wykonaniu solistów.

biesiadę prowadzi: Zygmunt Adamkiewicz

Zachęcamy poetów do udziału w imprezie,  
na której będzie można zaprezentować swoje wiersze 

i posłuchać wierszy kolegów po piórze.  
Szczególnie zapraszamy poetów z Podgórza. 

Na zdjęciu drużyna KS „Orzeł” rocznik 2000-2001, zdobywcy 
II miejsca w grupie orlików krakowskich.

od redakcji: KS „Orzeł”wrócił  po 10 latach do czwar-
tej ligi. Wcześniej awans wywalczył zespół Zbigniewa 
Drozdowicza, teraz sukces ten powtórzyła drużyna Marka  
Holochera. gratulujemy!

KS „Orzeł” stawia na 
szkolenie najmłodszych
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Sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej
Naprawy i usługi  

z powierzonego materiału
Wykonanie obrączek  

już od 150 PLN za parę

Firma Jubilerska „FROART”
www.froart.pl  e-mail: froart@froart.pl

PRACOWNIA  
ZŁOTNICZA

wola duchacka, ul. Gołaśka 4
tel. 12 655 67 66

OPtiMAL-MEd
tel. 12 268 05 05

ul. Zakopiańska 166
(skrzyżowanie z ul. Kąpielową)

www.optimal-med.pl

Stomatologia

Ginekologia

Laryngologia

Interna

Chirurgia  
naczyniowa (żylaki)

Chirurgia ogólna

Pediatria

Psychiatria

Psychologia

Hepatologia

Kardiologia  
Echo serca, EKG

USG – 60 zł
Medycyna podróży

Nasze specjalizacje:

19190
RAdio TAxi   122 666 999 M

A
xi

1,79 zA 1 kM  z AbonAMenTu i z Telefonu

AuTO LINIA 
PRZEgLąDY REJESTRACYJNE
ZaPrasZamy 8-20, sob. 8-15

tel. 12 265 78 23, kom. 501 487 263
www.auto-linia.pl

możliwość umówienia się przez internet

23 – 25 września
Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie PODGORZE.PL 
zaprasza do zwiedzania, poznawania i odkrywania 
Podgórza – szeroko rozumianego, jako prawobrzeż-
nej części Krakowa. Odwiedzimy przede wszystkim 
miejsca na co dzień niedostępne – kościelne wie-
że, pracownie rzemieślnicze, zapomniane obiekty 
przemysłowe, a także te, na co dzień dostępne, 
gdzie zostaną przygotowane specjalne wydarzenia. 
Dotychczas otwarliśmy drzwi blisko stu obiektów w prawobrzeżnej 
części Krakowa.
W tym roku zgodnie z tematem przewodnim „Kamienie milowe” 
pokażemy najważniejsze miejsca w Podgórzu, a także najważniejsze 
w dziesięcioletniej historii Podgórskich Dni Otwartych Drzwi – nasze 
subiektywne „kamienie milowe”.
Uczestnicy poznają burzliwe dzieje Podgórza – niegdyś Wolnego 
Królewskiego Miasta, ośrodka przemysłu i rzemiosła, słynącego 
z wielokulturowości i zgodnego współistnienia wielu nacji i trady-
cji, społeczeństwa o silnym poczuciu tożsamości i społecznej od-
powiedzialności za kształtowanie miejsca, które wybrali jako swoją 
„małą ojczyznę”. Uczestnicy Dni Otwartych Drzwi odwiedzą blisko 
30 miejsc, wezmą udział w kilkunastu wycieczkach, a także w poka-
zach, koncertach i wernisażach. Serdecznie zapraszamy!

SoBoTa, 14 września
 “Krawal” Krakowska Wytwórnia Lalek, ul. Bonarka 21 – godz. 10.
 Galeria Teranga, ul. Kalwaryjska 48 – godz. 10 – 15. Pokaz gry 
na bębnach, degustacja afrykańskich herbat, opowieści o Czarnym 
Lądzie... 
 Elektrownia Wodna i Stopień Wodny “Dąbie”, ul. ofiar Dąbia 
(wejście od strony Krakowa), godz. 10.00, 11.00, i 12.30, wyma-
gana rezerwacja, dodatkowe informacje tel. 12 396 39 49. 
 Podgórskie kamienie milowe: opowieść będzie miała charakter 
ciągły, można dołączyć do grupy w podanych miejscach i czasie – 
albo w dowolnej chwili.
 “Format” – Sztukaterie gipsowe, ul. Limanowskiego 48 – 
godz. 11 i 13.
 Cafe RęKawka, ul. Brodzińskiego 4, Zmagania felietonistki z Pod-
górzem w tle – godz. 11. Zaprasza Zenona Stróżyk–Stuligińska. 
 Pracownia Renowacji Mebli “Lach Gallery”, ul. Krakusa 7 – 
godz. 11 –13.
 areszt śledczy, Kraków Podgórze, ul. Czarnieckiego 3 – godz. 
12.00, 13.30, 15.00, wymagana rezerwacja tel. 12 396 39 49.
 Galeria Rękawka, "Motywy z Podgórza", ul. Limanowskiego 
13 – godz. 12 – 17.
 TVP KRaKóW, ul. Krzemionki 30 – godz. 12, 13 i 14, wymagana 
rezerwacja tel. 12 396 39 49.
 „apteka pod orłem”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
pl. Bohaterów Getta 18 (dawniej Zgody) – godz. 12.30.

 Podgórski Dom Fotografii, ul. Limanowskiego 11 – 
godz. 12 – 16.
 MoCaK, Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Lipowa 
4 – wstęp tego dnia do muzeum bezpłatny.
 Dawna Emalia oskara Schindlera, Oddział Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, ul. Lipowa 4. Szcze-
gółowe informacje tel.: 12 396 39 49.
 Dawna Lodownia Miejska, Zespół Szkół Gastrono-
micznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, ul. Zamojskiego 

6 – godz. 14 i 15.
 Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2, „JESIEŃ 
W PaRKU DUCHaCKIM” – godz. 16.
 Kinoteatr Wrzos, ul. Zamoyskiego 50 – godz. 17. Teatr Figur 
"Rękodzieło artystyczne" w reż. Filipa Budweila, wymagana re-
zerwacja tel. 12 396 39 49.
IMPREZy ToWaRZySZĄCE:
Kawiarnia Lwowska, ul. Limanowskiego 2. Zapraszamy do miej-
sca o niepowtarzalnej atmosferze starego Lwowa, na styku ulicy 
Lwowskiej i placu Bohaterów Getta. 

NIEDZIELa, 25 września, spacery:
 SPaCER Po PaRKU JERZMaNoWSKICH, (ul. Górników) –  
godz. 11. oprowadza Grażyna Fijałkowska.
 oBóZ “PŁaSZóW” – zwiedzanie pozostałości dawnego obozu 
i cmentarza żydowskiego – godz. 11. Zbiórka: przed pomnikiem 
„Wyrwanych serc”, ul. Kamieńskiego.
 SPoTKaNIE Na RoGaTKaCH – spacer historyczny granicami 
Prokocimia i Woli Duchackiej – godz. 11. Zbiórka przy pomni-
ku pomordowanych krakowian, przy zbiegu ulic: Nowosądeckiej,  
Bieżanowskiej i Wielickiej
 Bagry – ich historia i atrakcje – godz.11. Zbiórka: Parking przed 
UKŻ HORN, ul. Kozia 22. 
 Kościół św. Józefa (Rynek Podgórski) – wyjście na wieżę – 
godz. 13 – 15. 
 Specjalnie dla dzieci: LEGENDy PoDGóRZa, czyli o księżnicz-
ce, kamieniu filozoficznym i podgórskich zwierzętach – godz. 15. 
Zbiórka: przed kościołem św. Józefa.
 od Stacji Podgórze do Dworca Kraków Płaszów – o dawnych 
i niedawnych dziejach najważniejszego dworca w Podgórzu i jego 
okolicy – godz. 16. Zbiórka: ul. Dworcowa przy skrzyżowaniu z ul. 
Wielicką (przy krańcówce tramwajowej).
 DWóR CZECZóW, ul. ks. Popiełuszki 36 – godz. 16.30. Prelekcja 
Bogny Wernichowskiej „Historia Dworu Czeczów oraz rodziny Czeczów 
de Lindenwald” oraz zwiedzanie dworu. Godz. 19 – koncert z cyklu 
„Dworskie Spotkania” w wykonaniu: Agnieszki Rösner–Zawilińskiej 
– śpiew oraz Edwarda Zawilińskiego – fortepian. Goście specjalni: 
Agnieszka Grochowicz – śpiew, Jarosław Olszewski – fortepian.

Szczegóły na www.PoDGoRZE.PL  
lub www.domhistoriipodgorza.pl

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

X Podgórskie dni Otwartych drzwi

10 lat tradycji
Firma rodzinna Grzybczyków zaprasza dotychczasowych  

i nowych Klientów do nowej siedziby

Pierwsza w Krakowie stacja posiadająca dwie ścieżki przeglądowe!!!

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
a - motocykle i motorowery
b – samochody do 3,5 t
t – ciągniki rolnicze
c – pojazdy zasilane gazem
d – samochody sprowadzane z zagranicy
e –  samochody skierowane przez policję  

lub starostę

sklep firmowy
ul. Gołębia 10, tel. 12 421 08 74


