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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

opony, haki hol., hamulce, amortyzatory 
12 657 23 75,   513 096 771

PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMIKI
hurt – detal – serwis

Mieszka i pracuje przy malowniczej drodze prowa-
dzącej do Rajska. JOANNA SZYBIST co prawda nie 
podkuwa koni, ale projektuje różnego rodzaju wytwory 
z metalu. Prace artystki można podziwiać w wielu miej-
scach – zarówno w prywatnych domach, jak i kawiar-
niach czy sklepach.   Cd. na str. 7

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przybywa do-
niesień o wyczerpaniu limitów przyjęć w służbie zdro-
wia. – 

 – mówi dr 
Małgorzata Radwan-Ballada, szefowa przychodni przy 
ul. Teligi w Nowym Prokocimiu. 

Politycy wciąż powtarzają, że wszelkie zmiany w służ-
bie zdrowia mają na celu dobro pacjenta. Tymczasem 
poczynania Narodowego Funduszu Zdrowia przyrów-
nywane są przez środowisko lekarskie do „państwa 
w państwie”. Medycy zarzucają urzędnikom wpro-
wadzanie zmian systemowych bez konsultacji z nimi, 
mnożenie sprawozdań i raportów, bezzasadne karanie 
świadczeniodawców i częste zmiany w warunkach udzie-
lania świadczeń. Jako przykład stawiania barier przez 
NFZ często podaje się wymaganie od gabinetów pod-
stawowej opieki zdrowotnej standardów sanitarnych 
i technicznych właściwych gabinetom klinicznym. Pod-
czas wiosennego spotkania prezesów Okręgowych Izb 
Lekarskich w Krakowie, jeden z dyskutantów stwierdził 
wręcz, że na początku XXI w. zabito pacjenta a stwo-
rzono świadczeniobiorcę, który nie jest leczony, ale 

ma udzielane świadczenie, a udziela mu go nie lekarz, 
a świadczeniodawca. Na dodatek, w miejsce zabiegów 
i operacji jest wypełnianie procedur, a zakaz przyjmo-
wania chorych przez lekarzy nazywany jest „wyczerpa-
niem limitu punktów”.

Małgorzata Radwan-Ballada potwierdza zanik więzi 
pacjent – lekarz i ubolewa nad koniecznością „realizacji 
przyjęć” w miejsce leczenia. – Wizyta u internisty win-
na trwać ok. 15 min. W tym czasie można przeprowadzić 
rzetelny wywiad, postawić diagnozę, przekazać spokojnie 
zalecenie, wypisać receptę, zwolnienie czy skierowanie... 
 Cd. na str. 3

Budowa bloku na rogu ulic gen. Sułkowskiego i Ma-
cedońskiej na Woli Duchackiej ma długą i zawiłą hi-
storię. Towarzyszyły jej protesty mieszkańców okolicy, 
błędy urzędników i sprawy przed sądami administra-
cyjnymi. Budynek już stoi, a inwestor gotów jest do 
jego odbioru. O sprawie pisaliśmy w poprzednim nr. 
„Wiadomości”.

Wszystko zaczęło się ponad trzy lata temu, gdy 

29 maja 2007 r. prezydent miasta wydał decyzję o wa-
runkach zabudowy, wystawioną na wniosek Krzysztofa 
Kiełczewskiego. W czerwcu magistrat uznał ją za osta-
teczną i podlegającą wykonaniu. Popełniono tu błąd, 
gdyż decyzję WZ zaskarżono do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. W sierpniu WZ przeniesiono 
natomiast na nowego inwestora, którym została firma 
Apartamex.  Cd. na str. 3

Metaloplastyczka

Zamieszanie przy ul. Sułkowskiego

WLKS Krakus BBC Czaja ze Swoszo-
wic ma się czym pochwa- lić w obecnym se-
zonie. Reprezentantka klubu, Katarzyna 
Niewiadoma, została najlepszą zawod-
niczką w kategorii juniorek młod-
szych w Polsce. 

Więcej na str. 6

Kasia chlubą Krakusa

Fot. 
Waldemar 
Obcowski

Świadczeniobiorca zabił pacjenta

Druk: książek, folderów, informatorów, raportów rocznych 
materiałów szkoleniowych, ulotek, wizytówek, zaproszeń, itp. 

Drukujemy już od 1 sztuki
Tel. 503 147 651, 601 682 500
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Stowarzyszenie Miłośników Piasków Wielkich od paź-
dziernika 1995 r. jest w posiadaniu projektu przebiegu 
kanalizacji sanitarnej dla osiedla Piaski Wielkie, sporzą-
dzonego przez mgr. inż. Jana Nowackiego na podstawie 
koncepcji uzgodnionej w MPWiK w Krakowie dla zlewni 
nr 1, nr 2 i nr 3.

Do tej pory SMPW przeprowadziło następujące postę-
powania administracyjne, tj. uzyskanie decyzji ustalającej 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji 
pozwolenia na budowę sieci i przyłączy domowych z wy-
maganymi projektami, opiniami, zezwoleniami, umowami 
z Gminą Kraków w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwesty-
cyjnych i doprowadziło do wykonania kolejno: 

■  kanalizacji sanitarnej dla zlewni nr 2, obejmującej 
ulice Błotna, Sadka, Sporna i Podlesie; 

■  kanalizacji sanitarnej dla zlewni nr 1 – ulice Pode-
dworze, Rżącka i Czajna–boczna;

■  kanalizacji sanitarnej w niewielkiej części zlewni nr 
3 – ulice Kosocicka i Hallera. 

Zbudowano łącznie ponad 2 000 m kanalizacji sanitar-
nej, do której podłączono około 100 budynków mieszkal-
nych w rejonie tych ulic. 

Pozostała do wykonania kanalizacja w ramach tzw. zlew-
ni nr 3, obejmującej swym zasięgiem ulice: Mokra, Kalino-
wa i Krystyna z Ostrowa, Czajna z ulicami przyległymi, 
tj. ks. Franciszka Dzwigońskiego, Zyndrama z Maszkowic, 
Powały z Taczewa, Podwórkowa i Przy Kuźni, Przewiewna, 
Łamana, Obronna, Rżącka i Biernata z Lublina.

Od ponad 15 lat czynione są starania o uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę tej kanalizacji sanitarnej, poprze-
dzone słownymi i pisemnymi uzgodnieniami z właściciela-
mi działek prywatnych, przez które jest planowany prze-
bieg kanalizacji. Zlecono i zapłacono za wykonanie map 
geodezyjnych, badań geologicznych, projektów budowla-
nych sieci kanalizacyjnej i przyłączy domowych, projektów 
przebudowy sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej i te-
letechnicznej, koncepcji drogowych, przedmiarów robót 
i kosztorysów.

W przygotowaniu zadania do realizacji pomogła również 
Rada Dzielnicy XI, inicjując opracowanie koncepcji drogo-
wej ul. Czajnej, porządkującej przebieg sieci kanalizacji sa-
nitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej 

i teletechnicznej. Stowarzyszenie zgłosiło to zadanie budo-
wy kanalizacji sanitarnej w ramach zlewni nr 3 do realizacji 
w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Stowarzyszenie jest w posiadaniu będących w obiegu 
prawnym decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu nr 560/98/U z dn.10.11.1998 r., nr 
197/3U/2001 z dn.  08.03.2001 r. dla ulicy: Kalinowej i Kry-
styna z Ostrowa, Czajna z ulicami przyległymi, tj. ks. Fran-
ciszka Dzwigońskiego, Zyndrama z Maszkowic, Powały 
z Taczewa, Podwórkowa i Przy Kuźni, Przewiewna, Łama-
na, Obronna, Rżącka i Biernata z Lublina, oraz decyzji nr 
AU-2/7331/526/09 z dn. 26.02.2009 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na budowę kanału sanitarnego 
w ulicy Mokrej z odgałęzieniem do ulicy Kalinowej i Mo-
krej (przez działki prywatne nr 105, 32, 33, 31/6, 30/1 obr. 
60 Podgórze) wraz z przebudową rowu melioracyjnego na 
działce nr 31/6. 

Po wieloletnich staraniach udało się uzyskać decyzję po-
zwolenia na budowę nr 127/05 z dn. 28.01.2005 r. pierwsze-
go odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej o długości 
92,5 mb., szczególnie dzięki przychylnemu stanowisku Pani 
Moniki Chachlowskiej, dla której pragnę w tym miejscu 
skierować serdeczne podziękowania w imieniu Stowa-
rzyszenia. Według pisemnych zapewnień Pana Dyrektora 
Mieczysława Góry z MPWiK ten odcinek kanalizacji ma 
być zrealizowany jeszcze w tym roku.

Członkowie Stowarzyszenia podejmowali od wielu lat 
starania i byli w kontakcie z właścicielami działek prywat-
nych przy ul. Mokrej. Reagowano na każde uwagi i pro-
pozycje do planowanego przebiegu kanalizacji sanitarnej. 
Każda taka zmiana, uwaga i zgoda była dokumentowana 
w formie pisemnej. Informowaliśmy, że działania nasze są 
podejmowane w imieniu mieszkańców ww. ulic. Zostało to 
jednak źle odczytane i kojarzono nasze starania z MPWiK 
lub z działaniami deweloperskimi, co oczywiście nie miało 
miejsca. Ponieważ wyczerpaliśmy nasze mediacyjne możli-
wości i umiejętności, skierowaliśmy prośby do Rady Dziel-
nicy XI i kierownictwa MPWiK w Krakowie o podjęcie sta-
rań w tej sprawie. Rezultatem uzgodnień jest następujący 
plan działania na najbliższe lata:

■ Stowarzyszenie sporządzi projekt i uzyska pozwolenie 
na budowę dalszego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 
Mokrej (działka nr 357/1 obr. 60 Podgórze) od posesji nr 
26 do nr 18. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę MPWiK 
wykona ten odcinek kanalizacji sanitarnej.

■ MPWiK S.A. opracuje projekt i przeprowadzi sprawy 
terenowo-prawne przez działki prywatne od ul. Mokrej do 
ul. Kalinowej i ul. Czajnej. Uzyska decyzję pozwolenia na 
budowę i wykona ten odcinek kanalizacji.

■ Stowarzyszenie sporządzi projekty i uzyska pozwole-
nie na budowę dalszych odcinków kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kalinowej i Czajnej z ulicami przyległymi. 

■ Łączna długość kanalizacji sanitarnej do projektowa-
nia i wykonania wynosi ponad 4 500 mb.

Powyższym programem inwestycyjnym jest objętych po-
nad 200 budynków mieszkalnych. 

Wymagał on jednak będzie ogromnego zaangażowania 
MPWiK S.A. w Krakowie oraz samych zainteresowanych, 
czyli mieszkańców tych ulic i właścicieli działek. 

Liczę na niezawodne uczestnictwo w tym zamierzeniu 
inwestycyjnym i cywilizacyjnym.

Z należnym poważaniem,
Prezes – inż. Mieczysław Brożek

Od radnego:
17 września w sali KS „Orzeł” przy ul. Niebieskiej odby-

ło się spotkanie władz Stowarzyszenia Miłośników Piasków 
Wielkich z mieszkańcami, zadeklarowanymi finansowo od 15 
lat w realizację projektu Zlewnia 3. Spotkanie miało bardzo 
burzliwy przebieg, część niezadowolenia i frustracji mieszkań-
ców zostało zaadresowanych bezpośrednio do radnych dziel-
nicy XI. Aby to wyjaśnić w rzeczowej atmosferze, przedstawi-

ciele mieszkańców oraz SMPW zostali zaproszeni 21 września 
do siedziby Rady Dzielnicy XI. Udokumentowano szereg wie-
loletnich działań radnych, które – jak wykonanie nawierzchni 
ulic czy oświetlenia – zostały zablokowane przez niewykonanie 
systemu kanalizacji sanitarnej. Na przeszkodzie stanęli sobie 
sami niektórzy mieszkańcy, wycofując wcześniejsze zgody na 
przebieg projektowanej kanalizacji przez ich działki. Na spo-
tkaniu ustalono wspólną delegację do wiceprezesa Zarządu 
MPWiK i zarazem dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych 
mgr. inż. Mieczysława Góry. Spotkanie takie odbyło się 24 
września i przyniosło konstruktywne rozwiązania. Aby je przy-
pieczętować, Rada Dzielnicy XI na sesji w dn. 28 września 
podjęła stosowną uchwałę.

Jarosław Kajdański
członek Zarządu Rady Dzielnicy XI

Problem 
z przeciekającym dachem

Mieszkańcy osiedla Rżąka przy ul. Rydygiera muszą żyć 
w zawilgoconych mieszkaniach i omijać kałuże na klatce 
schodowej. Pomimo wielu skarg i próśb składanych już od 
maja, Rejon Obsługi Mieszkańców „Prokocim” sp. z o.o. 
przy ul. Okólnej 4a, długo nie zajmował się tą sprawą. Po-
proszono nas o interwencję.

Państwa Jończy w bieżącym roku woda ze źle zabezpieczo-
nego dachu zalała trzy razy. Pierwszy raz w maju, po inten-
sywnych opadach, u pani Heleny i pana Krzysztofa pojawiły 
się żółte nacieki na ścianach i suficie w łazience. Na klatce 
schodowej z kratki kapała woda, tworząc kałuże na podło-
dze. Pani Helena wraz z teściową, Janiną Kasprzyk, kilka razy 
dzwoniły z prośbą o naprawienie dachu do ROM-u. Obie-
cano, że sprawą ktoś się zajmie, jednak nikt się nie pojawił. 
Potem pani Wanda Romeyko z ROM-u twierdziła, że dach 
już naprawiono. I naprawiono – tyle, że w innej klatce. Po 
ponownych zalaniach w lipcu i sierpniu, pani Helena zwróci-
ła się także do przewodniczącego wspólnoty mieszkaniowej, 
pana Janusza Zadwórnego. Otrzymała jednak odpowiedź, że 
wspólnota nie ma funduszy na remont.

– Rozmawiałem w tej sprawie w administracji – mówi 
pan Zadwórny. – Nie opłaca się reperować jednego odcin-
ka dachu. Chcemy na wiosnę wziąć większy kredyt i kiedy 
będziemy robić ciepłą wodę, od razu zabezpieczyć dach 
w tym segmencie bloku.

Ostatniego dnia sierpnia, po trzecim zalaniu, do pań-
stwa Jończy przyszedł inspektor Krzyszof Surówka. Obej-
rzał zniszczenia w mieszkaniu pani Heleny oraz jej sąsiadki 
z naprzeciwka (woda zalała jej przedpokój) i obiecał, że tym 
razem na pewno coś z tym zrobią. Nie wiadomo jednak, 
czy ROM spełnił swoje obietnice, ponieważ pojawiają się 
sprzeczne informacje: pierwsza, że dach został zreperowany, 
a druga, że na remont trzeba czekać do przyszłego roku.

– Pan Surówka powiedział mi, że muszą poczekać na ze-
branie w lutym, bo wtedy się wszyscy spotykają i obradują, 
czy brać kredyt na remont dachu, czy nie – twierdzi pani 
Helena. – Mówię dobrze, ale przynajmniej zabezpieczcie 
jakoś ten dach, żeby nam się nie lało! Przecież płacimy re-
montówkę, to gdzie są te pieniądze?

Pan Surówka twierdzi, że nie pamięta, czy był w miesz-
kaniu państwa Jończy, ponieważ na głowie ma bardzo wiele 
spraw.

Pani Wanda Romeyko, inspektor do spraw technicz-
nych, całą sytuację komentuje następująco:

– Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w tej sprawie będę kon-
taktować się z panią Kasprzyk, bo to ona jest właścicielką 
mieszkania, a nie pani Jończy. 

Więcej informacji ROM nie chce udzielać. Pani Hele-
na zauważyła, że problemów z przeciekającymi dachami 
jest więcej. W sąsiednich dwóch klatkach w przedsionkach 
przeciekają daszki. Na sufitach i ścianach widać brudne za-
cieki, odpada farba. Podobny kłopot mają także państwo 
Szczyglewscy, mieszkający w kolejnej klatce feralnego blo-
ku. Rura spływowa, która odprowadza wodę z dachu, znaj-
duje się tuż koło ich drzwi. Przy intensywnych opadach lub 
topniejącym śniegu, rura przeciekała i zalewała im kuchnię 
oraz przedpokój. Pierwszy raz zdarzyło się to w październi-
ku ubiegłego roku. Pani Elżbieta natychmiast zawiadomiła 
ROM, żaden remont nie został jednak wykonany. W zimie 
zrzucano jedynie śnieg z dachu, ale niewiele to pomogło. 
Szczyglewscy musieli spędzić zimę w zawilgoconym miesz-
kaniu. To właśnie w tej klatce na wiosnę naprawiono dach, 
ale mimo tego w lipcu panią Elżbietę i jej męża ponownie 
zalało. Cały sufit w przedpokoju był mokry.

– Mieliśmy poustawiane garnki, bo tak kapało – mówi 
pani Elżbieta. Na telefony do ROM-u nikt nie odpowiada.

Pod koniec września specjalna komisja z ROM-u przy-
szła do mieszkania pani Heleny i stwierdziła, że dach jest 
już zabezpieczony. 

Małgorzata Czekaj

Kanalizowanie Piasków Wielkich

Ulica Kijanki przed położeniem infrastruktury podziemnej i po wybudowaniu nawierzchni. Foto: (Kaj)
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Mamy ich w Krakowie 18, powstały 27 marca 1991 r. na 
mocy uchwały Rady Miasta. Ich idea narodziła się w śro-
dowisku Komitetów Obywatelskich, które kierowały się 
uwarunkowaniami historycznymi, dawnymi podziałami 
katastralnymi, aktualnym podziałem na parafie, a także 
warunkami komunikacyjnymi.

Są to jednostki pomocnicze dla Rady Miasta, nie mają 
osobowości prawnej, od pewnego czasu ograniczany jest 
ich budżet, czyli środki przeznaczone na realizację zadań 
priorytetowych i powierzonych. 

Do tych pierwszych – na które w 2011 r. przeznaczono 
446 tys zł na każdą dzielnicę – zalicza się  m.in. dofinanso-
wanie działalności domów kultury, zakup wyposażenia oraz 
nowości czytelniczych dla bibliotek, łączność z mieszkań-
cami poprzez wydawanie gazetek, dofinansowanie imprez 
szkolnych, kolonii letnich, zajęć sportowych, badań profi-
laktycznych. Do tych drugich zalicza się m.in. prace remon-
towe dróg, chodników i oświetlenia (w 2011 r. do podziału 
ponad 17,5 mln zł dla wszystkich 18 dzielnic), modernizacja 
ogródków jordanowskich (do podziału blisko 2,3 mln zł), 
tworzenie zieleńców i skwerów (jak wyżej), prace remonto-
we szkół, przedszkoli i żłobków (do podziału blisko 9 mln 
zł), budowę, remonty i modernizację szkolnej infrastruktu-
ry sportowej (do podziału 0,9 mln zł), problematykę osób 
niepełnosprawnych (do podziału ponad 1,6 mln zł), popra-
wę bezpieczeństwa (11,2 tys. zł dla każdej z 18 dzielnic), 
realizację lokalnego wydarzenia kulturalnego (16,7 tys. zł 
dla każdej z dzielnic).

Każde z realizowanych zadań jest weryfikowane przez 
Urząd Miasta, radni dzielnicy pracują w komisjach tema-
tycznych i sprawdzają jakość wykonanych zadań biorąc 
osobisty udział w odbiorach. Trudno sobie wyobrazić, aby 
w takich bezpośrednich pracach brał udział jakiś radny 
miasta, tym bardziej gdy jego okręg wyborczy obejmuje kil-
ka dzielnic. Na każdą radę przypada tylko jeden etatowy, 
delegowany z magistratu urzędnik, zarząd dzielnicy składa 
się z przewodniczącego, jego zastępcy i od 1 do 3 członków 
zarządu. 

Diety radnych dzielnic, w odróżnieniu od diet radnych 
miasta, są naliczane wg przeciętnego wynagrodzenia, któ-
re stale rośnie. Obecnie dieta przewodniczącego wynosi 
ponad 3,4 tys zł miesięcznie, zastępcy ponad 1,7 tys zł, 
a członków zarządu ponad 850 zł, szeregowy radny (udział 
co najmniej w dwóch komisjach) otrzymuje ponad 400 zł. 
Rada Miasta Krakowa uchwałą z 3 czerwca 2009 r. ogra-
niczyła diety radnych dzielnicowych od nowej kadencji, 
czyli od 2011 r. do, kolejno: ponad 2,6 tys. zł, ponad 1,3 
tys. zł i ponad 600 zł. Diety radnych szeregowych mają po-
zostać bez większych zmian. Tymczasem niektórym rad-
nym miasta to jeszcze za mało i próbują populistycznie 
przeforsować drakońskie cięcia, kolejno: dla szefa dziel-
nicy ponad 600 zł miesięcznie, dla zastępcy ponad 300 zł, 
dla członków zarządu ponad 150 zł i dla szeregowego rad-
nego ponad 80 zł. Kto się zgodzi pracować dla dzielnicy 
za taką dietę?

Praca rady dzielnicy to najbliższa mieszkańcom – kon-
kretna, namacalna – praca u podstaw. Zbyt mała ilość 
środków budżetowych (w zeszłym roku z powodu kryzysu 
ograniczono je aż o ok. 30%) sprawia, że rady dzielnic są 
niedofinansowane w stosunku do zlecanych zadań i po-
trzeb. Ich skala jest ogromna, a środki na ich realizację 
stanowią stale ograniczany ułamek budżetu miasta. W ten 
sposób przeprowadza się ponowną centralizację władzy, 
bębniąc przy tym, że reforma samorządowa była jedną, 
a kto wie, czy nie jedyną, udaną reformę ustrojową polskie-
go państwa..

Gdy wybory do wszystkich szczebli samorządu teryto-
rialnego wyznaczył premier na 21 listopada, to wybory do 
rad dzielnic w Krakowie wyznaczono na 9 stycznia, mimo 
iż komisarz wyborczy doradzała najpóźniej datę 5 grudnia. 
Frekwencja w tych ostatnich ma być sprawdzianem ich 
przydatności. Termin wyznaczono taki, aby ta przydatność 
się nie potwierdziła. Orędownikami takich poczynań są 
niektórzy radni miasta, często tacy, którzy wcześniej praco-
wali w dzielnicach. Zwolennikami ograniczenia demokracji 
dzielnicowej są też niektórzy wielkomiejscy publicyści, tyl-
ko dlatego, że sami nie mają pojęcia o tym, gdzie ich rada 
dzielnicy się znajduje i jakie wykonuje zadania. 

Źródeł „problemu” rad dzielnic należy szukać w urazach 
obecnych radnych miasta oraz ignorancji. Na pewno dysku-
sja na temat rad dzielnic – ich liczby, kompetencji, wysoko-
ści diet itp. – jest potrzebna, ale nie w tonie nagonki. Taką 
samą można by wszcząć deprecjonując rolę rady miasta, 
szczególnie w przypadku, gdy większość decyzji arbitralnie 
podejmuje prezydent i jego zespół.

Jarosław KaJdańsKi

Cd. ze str. 1
SKO na początku listopada 2007 r. oddaliło skargę. 

Sprawa trafiła jednak do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Ten 25 marca 2008 r. uchylił orzeczenie SKO 
oraz decyzję WZ z maja 2007 r. W postępowaniu sądowym 
za stronę uznano jednak pierwotnego inwestora, mimo że 
właścicielem inwestycji był już Apartamex. Równo trzy 
miesiące po wyroku sądu prezydent miasta wydał dewelo-
perowi pozwolenie na budowę, a 12 września 2008 r. prze-
niesiono je na spółkę Macedońska Apartamex, której na-
zwę zmieniono później na Macedońska Nokturn. Jeszcze 
we wrześniu magistrat uznał pozwolenie za podlegające 
wykonaniu. Deweloper rozpoczął więc budowę. Nie poin-
formowano go jednak o wyroku z marca 2008 r., gdyż nie 
był uznany za stronę w postępowaniu sądowym. 

SKO zaskarżyło orzeczenie WSA do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Ten 2 lipca 2009 r. skargę oddalił. Za 
stronę w postępowaniu ponownie jednak uznano Krzysz-
tofa Kiełczewskiego, a nie rzeczywistego inwestora. Wyni-
kało to z błędu urzędników. – Wydział Architektury wiedząc 
o przeniesieniu decyzji WZ i pozwolenia na budowę, przeka-
zywał dokumentację organom rozpatrującym (SKO, WSA i 
NSA), nie informując o dokonanej zmianie własności – za-
uważa Zbigniew Stanisławski, prezes Stowarzyszenia Śro-
dowiskowego „Wolanin”.

Po orzeczeniu NSA w magistracie wznowiono postępo-
wanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, a następ-
nie je wstrzymano. Jednocześnie zawieszono pozwolenie z 
czerwca 2008 r. Urzędnicy za stronę w postępowaniu uznali 
jednak Apartamex, a nie nowego inwestora. W oświadcze-
niu firmy Nokturn czytamy: „O wznowieniu z urzędu po-
stępowania w sprawie wydania decyzji (…) o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzielającego pozwolenia na budo-
wę, inwestor całego przedsięwzięcia (…) dowiedział się do-
słownie przypadkiem podczas kontroli budowy prowadzonej 
przez inspektora PINB (…), która miała miejsce 20 paździer-
nika 2009 roku (…)”. Po inspekcji w dzienniku budowy 
inspektor wpisał: „kontrola budowy (…) – wpis nieczytelny 
– z postanowieniem Wojewody Małopolskiego utrzymującym 
postanowienie PMK wstrzymującym pozwolenie na budo-
wę”. Kierownik budowy poprosił Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego o jego wyjaśnienie. Odpowiedź nie 
nadeszła.

Na żądanie PINB Nokturn przedstawił dokumenty po-
świadczające, że jest tożsamy z firmą, na którą przenie-
siono we wrześniu 2008 r. pozwolenie. Oświadczył też, że 
o wstrzymaniu zgody na budowę dowiedział się dopiero 
23 listopada 2009 r., kiedy to otrzymał pismo z Wydziału 

Architektury. Spółka uznała, że skoro nie była stroną we 
wspomnianych postępowaniach, więc ich skutki prawne jej 
nie wiążą. „Wobec braku przez kolejnych sześć miesięcy ja-
kiejkolwiek reakcji PINB w Krakowie na wzmiankowane już 
pisemne zapytanie kierownika budowy (…) oraz ze względu 
na intensywnie prowadzone, przez cały ten okres (…) prace 
budowlane, spółka (…) założyła, iż PINB w Krakowie po-
dziela dokonaną przez spółkę ocenę prawną zaistniałej sytu-
acji, a tym samym uznaje, iż spółka posiada pełne i w żaden 
sposób nie zakwestionowane prawo do realizacji zamierzenia 
budowlanego” – czytamy w oświadczeniu firmy. W czerw-
cu 2010 r. blok był już praktycznie gotowy. PINB nakazał 
jednak 17 czerwca wstrzymać prace budowlane, powołując 
się na cofnięcie pozwolenia przez prezydenta miasta, a 17 
sierpnia wydano nakaz zaniechania dalszych prac. Inwestor 
odwołał się od decyzji PINB. 

W styczniu tego roku Nokturn wystąpił do NSA o po-
nowne rozpatrzenie sprawy, w której zapadł wyrok w lipcu 
2009 r. i uznanie go za stronę. NSA się zgodził i 24 sierpnia 
uchylił swój poprzedni wyrok oraz orzeczenie sądu wo-
jewódzkiego z 2008 r. uznając je za nieważne i skierował 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Natomiast 
15 września magistrat zdecydował, że decyzja WZ i pozwo-
lenie na budowę są ważne, a budowa legalna. – Mamy WZ, 
mamy nowe pozwolenie na budowę i stare pozwolenie, które 
nigdy nie było przedmiotem postępowania administracyjne-
go – wyjaśnia przedstawiciel inwestora. W takiej sytuacji 
spółka szykuje się do odbioru bloku, mając już niemal całą 
potrzebną do tego dokumentację.

Mieszkańcy nie zamierzają zaprzestać protestów. – Za-
budowę tę wciśnięto w enklawę mieszkaniową domków jed-
norodzinnych, nie zważając na istniejącą sąsiednią zabudo-
wę, jak również na tzw. wskaźnik zabudowy (powierzchnię 
zabudowy do powierzchni działki) (…) Budowa ta w sposób 
zasadniczy narusza istniejący ład architektoniczny enklawy 
jednorodzinnej zarówno pod względem intensywności zabu-
dowy, wysokości zabudowy i architektury budowli. Analiza 
urbanistyczna wykonana przez Wydział Architektury została 
wykonana niewłaściwie, przez wybiórcze traktowanie zabu-
dowań, pomijając całkowicie najbliższą zabudowę mieszka-
niową – mówi Zbigniew Stanisławski. Jednocześnie wśród 
mieszkańców pojawiają się oskarżenia pod adresem Mace-
dońskiej Nokturn, że jest ona spółką córką Apartamexu, 
czemu Nokturn zaprzecza.

Dzisiaj wszyscy czekają na kolejne orzeczenie Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego. Wszystko skomplikuje 
się jeszcze bardziej, jeśli sąd znów uzna WZ za nieważną. 

BartłomieJ BartoszeK

Cd. ze str. 1
...Tymczasem trwa ok. 5 – 6 min., bo na korytarzu czeka 

tłum pacjentów. Bywa, że lekarz więcej czasu poświęca na wy-
pełnienie recepty czy zwolnienia, by spełnić wszystkie wyma-
gania formalne NFZ, niż na rozmowę z pacjentem. Szybko, 
szybko i następny, niczym w fabryce!

Zasady kontraktowania świadczeń przez NFZ zupełnie 
nie uwzględniają specyfiki regionalnej czy środowisko-
wej. Takie same zasady i stawki obowiązują na osiedlach 
zamieszkałych przez młode małżeństwa z dziećmi i tych, 
gdzie dominują osoby w podeszłym wieku. – Ważna jest 
liczba osób będących pod opieką przychodni, a przecież inna 
jest specyfika leczenia 30-latka a inna 70-latka. Moje osie-
dle przez 35 lat istnienia zestarzało się, zmieniły się problemy, 
z jakimi zgłaszają się do nas pacjenci. Młodzi mają grypę, 
coś im konkretnie dolega, a starsi przychodzą z „zestawem” 
schorzeń, wymagają głębszego wywiadu, trudniejsza jest ich 
diagnostyka. Jak można przykładać do obu tę samą miarę? – 
zauważa dr Radwan-Ballada.

Jej ambicją jest, by kierowana przez nią przychodnia 
zatrudniała też specjalistów, by pacjenci nie musieli ich 
szukać w centrum, w przychodniach przyszpitalnych. I tu 
zaczyna się problem. „Posiadanie” chirurga, ortopedy czy 
neurologa niejako wymusza ofertę rehabilitacyjną, która 
jest kosztowna, nie najlepiej wyceniana przez NFZ. – Gdy-
bym zatrudniła specjalistów wg rzeczywistych potrzeb, to limi-
ty przyjęć wynikające z kontraktu wyczerpałyby się w połowie 
roku. Nie wolno mi jednak zamknąć przychodni, bo mam le-
czyć. Ograniczam więc liczbę przyjmowanych osób, a pacjen-
ci narzekają na kolejki do rejestracji, odległe terminy przyjęć. 
Lekarze z kolei przyjmują dwie godziny tu, dwie godziny tam, 
otwierają prywatne praktyki – tracą czas na dojazdy, zasta-
nawianie się czy mogą kogoś przyjąć ponad ustalony dzienny 
limit – mówi Małgorzata Radwan-Ballada.

Rząd po raz kolejny zapowiada wielkie zmiany w służbie 
zdrowia. Ma powstać Agencja Taryfikacyjna, która ustali 

rzeczywiste ceny poszczególnych procedur medycznych, 
a to ma zachęcić do zakładania prywatnych funduszy, które 
rywalizowałyby z NFZ o składki pacjentów. Zmienią się za-
sady kształcenia lekarzy i refundacji leków. W efekcie do-
stępne środki mają być wydawane racjonalniej, nowoczesny 
sprzęt lepiej wykorzystywany. W przychodniach znów będą 
lekarze, a nie urzędnicy, pacjenci, a nie świadczeniobiorcy. 
Powrócimy do leczenia, zabiegów i operacji, zapominając 
o udzielaniu świadczeń i wypełnianiu procedur. Oby.

Krzysztof dulińsKi

Foto: (Kaj)

Zamieszanie przy ul. Sułkowskiego

Świadczeniobiorca zabił pacjenta Po co komu  
rady dzielnic?
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l Podczas trójstronne-
go spotkania w siedzibie 
Rady Dzielnicy XI – wy-
muszonego presją miesz-
kańców, przy wsparciu 
radnych – podjęto szereg 
zobowiązań dotyczących 
placówek medycznych, 

zarządzanych przez NZOZ Kraków-Południe. I tak przy-
chodnia przy ul. Wysłouchów na os. Kurdwanów Nowy (na 
zdjęciu), która obliczona na 15 tys. pacjentów, a przyjmują-
ca obecnie 20 tys. pacjentów 
– doczeka się nadbudowy 
jednej kondygnacji. Z kolei 
poradnia pediatryczna przy 
ul. Łużyckiej na os. Piaski 
Nowe (na zdjęciu), której 
po raz kolejny groziła li-
kwidacja (pisaliśmy o tym 
w „W”) będzie zmodernizowana i poszerzona o gabinet 
lekarza pierwszego kontaktu.

l Przelotowa ul. Kijan-
ki w Piaskach Wielkich 
doczekała się drugiego 
progu zwalniającego 
(na zdjęciu). To jeden 
z etapów uspokojenia 
ruchu w tym rejonie. 
Wąska uliczka stanowi 
popularny skrót między 

K u r d w a n o w e m , 
Piaskami Nowymi, 
Wolą Duchacką 
i Kozłówką. Miesz-
kańcy wnioskują 
o wprowadzenie 
ruchu jednokie-
runkowego przy-
najmniej na jakimś 
odcinku, jak to ma miejsce na ul. Tuchowskiej. Prawdziwe, 
a nie wymuszone uspokojenie ruchu nastąpiłoby w przy-
padku udrożnienia Kurdwanowa poprzez połączenie ul. 
Kordiana z ul. Bojki. Nad oboma tematami pracują radni 
dzielnicy XI.
l Ruchliwe skrzyżowanie ul. Kijanki – Łużyckiej – Bochen-
ka doczekało się pasów dla pieszych, w tym szczególnie dla 
uczniów pobliskich szkół. Aby to było możliwe, trzeba było 

przesunąć przystanek autobusu linii 107. Z kolei, aby wraz 
za przystankiem przesunąć ławkę, a także podkreślić przej-
ście dla pieszych dodatkowo czerwoną farbą oraz znakami 
drogowymi typu „agatka” (bezpieczna droga do szkoły) 
– trzeba znowu monitować ZIKiT i MPK. Na zdjęciach 
skrzyżowanie przed i po namalowaniu pasów, niektórzy 
kierowcy jadą na pamięć do tego stopnia, że najeżdżają na 
pasy, gdy jest na nich pieszy (polecamy uwadze policji).
l Dzwony przy ul. ks. Popiełuszki 
koło kościoła w Starym Bieżanowie 
służyły niektórym za dzikie wysypi-
sko (na zdjęciu). Dlatego w końcu 
zostały przeniesione, tym bardziej, 
że oprócz kościoła wizytówką tej 
okolicy jest Dwór Czeczów z do-
mem kultury.
l Akcja „Wystawka” prowadzona 
od lat przez Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, cieszy się niekiedy wyjątkowym 
powodzeniem. Oto jak wyglądał jej przebieg nawet po usu-
nięciu kontenera przy ul. Obronnej, róg Kostaneckiego, co 
można było zaobserwo-
wać w dn. 4–5 paździer-
nika. Szczegóły akcji 
można znaleźć na stro-
nie: www.ekocentrum.
krakow.pl, informacje 
udzielane są pod nume-
rem bezpłatnej infolinii 
800 11 22 11.

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 

NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)

Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 
Manicure, pedicure, tipsy żelowe i akrylowe

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

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: 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.
l  Najnowsze testy wykrywające 

objawy chorób jelita grubego

NZOZ „Spółka lekarska na Kozłówce”
ul. Na Kozłówce 29

Poradnie: PSYCHOLOG, LOGOPEDA, 
OKULISTA, DIABETOLOG

tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01
LEKARZ RODZINNY tel. 12 265 70 68

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)

KARDIOLOG, PSYCHIATRA – wizyty płatne

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

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

FRYZJER – strzyżenie damskie, męskie, dziecięce; koki,  
fryzury wieczorowe,trwała ondulacja; koloryzacja, balejaże
KOSMETYKA – manicure, pedicure, tipsy, parafina;  
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

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4/5,       pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14
w w w . f r y z u r y k o s m e t y k a . p l

NOWOŚĆ!
kwas migdałowyPromocja na zabiegi kosmetyczne!

(naprzeciwko sklepu SNC)

GABINET
DENTYSTYCZNY

leczenie zachowawcze  
i protetyka

badanie i porady bezpłatne

Czynny: pon., śr., czw.  
godz. 15 – 18

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

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

❑  Nauczycielka na emeryturze 

zaopiekuje się dzieckiem i pomoże 

w nauce. 

Kontakt: 696 859 113

❑  Była przedszkolanka podejmie 

pracę: opieka nad dzieckiem  

– 507 786 991

❑  Zamienię mieszkanie 3-pokojowe, 

57 m kw., na dwupokojowe lub 

sprzedam – 605 968 196

❑  Sprzedam tanio działkę 

budowlaną koło Wieliczki  

– 502 449 712

❑  Sprzedam mieszkanie, Rżąka 

TBS, balkon, II p. – 514 521 459

❑  Poszukuję lokalu na parterze do 

10 m kw. na działalność 

medyczną – 602 609 781

❑  DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ HALI  

Z DOBRYM DOJAZDEM KUPIĘ  

– 603 587 049

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

REKLAMA
W

WIADOMOŚCIACH

kom. 0504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

www.arcus.strefa.pl

GaBINETY:
Kurdwanów, ul. Wysłouchów 51, Prokocim, ul. Górników 13

Zapraszamy do naszych gabinetów
l gabinety rehabilitacji

zabiegi fizykoterapii, zabiegi kinezyterapii, terapia manualna,  
leczenie bólu kręgosłupa

l gabinety lekarskie
lekarz internista, lekarz neurolog

REHaBILITaCJa
REJESTRaCJa  601 95 65 25

InPost największy niezależny  
operator pocztowy
o zasięgu ogólnopolskim poszukuje

Przedstawicieli InPost na terenie Krakowa 
Zadania:
l  odbiór przesyłek z siedziby oddziału/Punktu Obsługi Klienta,

l  dostarczanie przesyłek oraz paczek do Klientów  
indywidualnych, instytucjonalnych,

l  budowanie swoją postawą wyjątkowego wizerunku InPost 
wśród klientów.

CV proszę przesyłać na adres: mbroniarek@inpost.pl 
wpisując w temacie "Przedstawiciel InPost"

Sygnały

Informacje: tel. 500 574 013
www.gongi.krakow.prv.pl

Jest to wspaniała metoda relaksacji polegająca na 
działaniu fali czystego dźwięku. 
Pomaga w oczyszczeniu emocji, odstresowaniu, 
poprawia samopoczucie. Sesje grupowe

Grota Solna „HALIT”, os. Ruczaj, ul. Szuwarowa 4 – każda środa, godz. 20.00  
Centrum „CUD”, Mały Rynek 4 – każdy czwartek, godz. 18.30 
Centrum Jogi, ul. Stradomska 17/4 – każdy piątek, godz. 20.00

Szkoła Jogi na Dębnikach, ul. Bałuckiego 9, każda sobota, godz. 19.00 

KĄPIEL W DŹWIĘKACH GONGÓW  
I MIS TYBETAŃSKICH
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ŻaluZje
PiONOWe 

POZiOMe 

rOletKi 
teKStylNe

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

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
pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

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

czynne od pon do sob: 7 – 20

Wystawiamy faktury VAT  Zapraszamy klientów indywidualnych

Wypożyczalnia 
Elektronarzędzi  
i Lekkiego 
Sprzętu  
Budowlanego

Godziny otwarcia:
pon. – pt. 8.00 – 12.00  

oraz 16.30 – 19.00
sob. 9.00 – 12.00

Kraków 
ul. Herberta 27 
(dawna Myślenicka 38)

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

e-mail: mfp@mfpsc.pl

REKLAMA
W

WIADOMOŚCIACH

kom. 0504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

ul. Łużycka 55, pawilon
pon. – pt. 9 – 19

l  każdy przekaz – 1,5 zł 

l priorytet – 2,5 zł
Realizacja  

do 2 dni roboczych
ZAPRASZAMY!

AGENCJA
OPŁAT BIURO RACHUNKOWE

(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

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

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Czynne: pon. − pt. w godz. 11 − 19

Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1 (wieżowiec)
tel. 12 654 32 63, www.infomm.pl, e−mail: biuro@infomm.pl

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

GABINET KOSmETYCZNY  
ul. Nowosądecka 31 tel. (12) 425 67 13 „OD−NOVa”

SOLARIUm TURBO  
Tel. (12) 425 67 13

PEŁNA KOSmETYKA TRADYCYJNA:
• Manicure, Parafina, Pedicure, Tipsy, zdobienie paznokci
• Henna, Depilacja
•  Zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe,  

jonoforeza, sonoforeza, galwanizacja
mASAŻE CIAŁA I TWARZY – już od 35 zł

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE:
AGYPTOS , PARAFANGO – WYJĄTKOWA „KĄPIEL” W BŁOCIE  
I PARAFINIE,  ELEKTROTERAPIA:  elektrostymulacja, elektroskultur,  
elektrolipoliza, drenaż limfatyczny, ultradźwięki
•  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

Zaprasza Joanna Ciotek
kosmetolog

NOWOŚĆ: 
mANICURE JAPOŃSKI

wzmacnia naturalne paznokcie, zapobiega rozdwajaniu, pękaniu i łuszczeniu.
Zalecany na kruche paznokcie o nierównej powierzchni. PROmOCJA – 30 zł 

Zapraszamy

w
yd
ru
ki
, 
ks
er
o 
ko
lo
r, 
do
ra
bi
anie kluczy, pieczątki, wizytówki, twarda oprawa, bindow

anie, lam
inow
anie

KSERUJEMY

A-4, A-3, A-2, A-1, A-0
tel. 502 3

4 86 84

os. Kurdwanów Nowy, pawilon,  
ul. Witosa 39 (koło poczty)
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Cd. ze str. 1
WLKS Krakus BBC Cza-

ja ze Swoszowic ma się czym 
pochwalić w obecnym sezo-
nie. Reprezentantka klubu, 
Katarzyna Niewiadoma, zo-
stała najlepszą zawodniczką 
w kategorii juniorek młod-
szych w Polsce. 

Kasia mieszka w Ochotni-
cy Górnej i uczy się w I klasie 
o profilu matematycznym 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nowym Targu. Ko-

larstwo zaczęła trenować w lutym 2009 r. i jeszcze tego 
samego roku odniosła swoje pierwsze sukcesy: została 
wicemistrzynią w Górskich Mistrzostwach Polski i srebrną 
medalistką Olimpiady Młodzieży 2009. W bieżącym sezo-
nie do największych osiągnięć Kasi należą 3 wygrane etapy 
na Górskim Wałbrzyskim Wyścigu Kolarskim oraz meda-
le zdobyte dzięki niej na Mistrzostwach Polski: 3. miejsce 
w jeździe dwójkami (wraz z Alicją Pyrgies) i 3. miejsce 
w jeździe drużynowej (wraz z Anną Tworek, Anną Tokar-
czyk i Alicją Pyrgies). We wrześniu, w Finale Pucharu Pol-
ski w Chełmży k/Torunia zawodniczka Krakusa dwukrot-
nie zajęła 3. miejsce w wyścigu jazdy indywidualnej na czas, 
tracąc tylko 16 sekund do zwycięzcy.

– Nie jest mi ciężko pogodzić treningi ze szkołą – za-
pewnia medalistka. – Dobrze kończą mi się lekcje o 14, 
w domu jestem o 15, tak że mam jeszcze dużo czasu na 
trening i naukę.

Tata Kasi trenuje kolarstwo amatorsko od 5 lat. To dzięki 
niemu córka odnalazła swoją sportową pasję i trafiła do sek-
cji w WLKS Krakus. Pomimo sporej odległości, jaka dzieli 
jej miejsce zamieszkania od Swoszowic (jest to ok. 90 km), 
zawodniczka jest zadowolona, że trafiła właśnie do Krakusa.

– Myślę, że jest to klub, który pozwoli mi się rozwijać – 
przyznaje. – I zapewnia najlepsze warunki.

Rzeczywiście, sekcja kolarska Krakusa może pochwalić 
się szerokim gronem wychowanków, którzy odnoszą sukce-
sy na całym świecie. Do najsławniejszych należą m.in. Mar-
cin Pyjas, Konrad Łapa, Marcin Bentkowski i Krzysztof 
Tracz. Ponadto klub organizuje wyjazdy na staże do Włoch 
i Hiszpanii w ramach szkolenia w kategorii młodzieżowca.

Katarzyna Niewiadoma nie wie jeszcze, co chciałaby robić 
po skończeniu średniej szkoły. Jest jednak pewna, że swoją 
przyszłość pragnie związać z kolarstwem zawodowym.

– Moim celem jest zdobycie koszulki Mistrzostw Polski 
– zdradza. Głównym powodem, dla którego Kasia trenuje 

kolarstwo jest, jak sama przyznaje, rozwijanie się.
– Nie siedzę, jak większość młodzieży, w domu przed 

telewizorem albo komputerem, tylko mam szansę zwiedze-
nia różnych miejsc i poznania nowych ludzi – twierdzi.

Kasia jest dobrze zorganizowana. Potrafi znaleźć czas za-
równo na treningi, jak i na inne przyjemności, na przykład 
spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi. Nigdy nie narzeka, 
że musi ciężko pracować na kolejny sportowy sukces.

– Sport uczy pokory. To nie jest tak, że jeśli w tamtym 
roku było się wicemistrzem, to w tym zostaje się mistrzem – 
mówi trener sekcji Zbigniew Klęk. –  Kasia pokazała już, że 
zagraża zawodniczkom starszym o rok (kategoria wiekowa 
zawsze składa się z dwóch roczników), teraz wszyscy na nią 
patrzą. To już jest sport, który wymaga coraz więcej odwa-
gi, wytrzymałości i poświęcenia. 

Kasia odniosła już pierwsze sukcesy i dzięki temu łatwiej 
jej jest uczyć się tych rzeczy, które powinien wiedzieć dobry 
kolarz. – Jeśli tylko zdrowie jej dopisze, te wyniki pójdą da-
lej – zapowiada trener.

Według Kasi w zawodach liczy się nastawienie. Do wy-
ścigów nie można podejść na zasadzie „nie chce mi się” 
lub „nie mam szans”, ponieważ wtedy naprawdę nie chce 
się walczyć. – Zawsze staram się jechać po złoto, żeby być 
pierwsza. Po prostu trzeba dać z siebie wszystko, jak naj-
więcej się zmęczyć, bo przecież bez wysiłku nie byłoby wy-
niku, nie?

W ślady najlepszej polskiej juniorki młodszej idą inne 
zawodniczki i zawodnicy Krakusa.

Małgorzata Czekaj
(praktyka dziennikarska w „Wiadomościach”)

Zdjęcia z archiwum klubu.

Ping pong lub, rzadziej spotykane, whiff whaff to okre-
ślenia tenisa stołowego, wywodzące się od charaktery-
stycznego odgłosu odbijanej od stołu piłeczki. Angielska 
gra, której początki sięgają lat 80. XIX w., rozprzestrze-
niła się na całym świecie, a od 1988 r. jest dyscypliną 
olimpijską. W Polsce tenis stołowy przyjął się już w I po-
łowie ub. w. i wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem. 
Nie inaczej jest w Krakowie, a w naszej okolicy doświad-
czonych tenisistów można spotkać w Klubie Sportowym 
Contra 06.

Klub istnieje od września 2006 r. i jest jedynym klu-
bem tenisa stołowego na terenie Podgórza. Treningi 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach początku-
jących i zaawansowanych odbywają się w Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, przy ul. 
Aleksandry.

Reprezentanci KS Contra 06 biorą udział w druży-
nowych rozgrywkach IV ligi Krakowskiego Okręgo-
wego Związku Tenisa Stołowego i w ostatnim sezonie 
(2009/2010) zajęli 1. miejsce w II grupie krakowskiej. 
Bartosz Biszczad (18), Aleksander Zatorski (16) i Seba-
stian Dudek (18) na co dzień są uczniami szkół średnich.  

Bartosz Biszczad gra w tenisa od 7 lat, w lidze występu-
je od 5. – Przyszedłem pierwszy raz na trening i spodobało 
mi się – mówi. – Zrezygnowałem z piłki nożnej, gdzie było 
nas dużo. Tutaj szybko się wybiłem.

– To widowiskowa i szybka gra, dzięki której można 
rozwinąć w sobie refleks – twierdzi Sebastian Dudek, 
który zaczął trenować w wieku 10 lat i już po roku grał 
w lidze. – Lubię doskonalić siebie i swoje umiejętności. 
Na treningach zawsze panuje wspaniała atmosfera dzięki 
naszemu trenerowi.

Lesław Drapała, będący także założycielem klubu, jest 
doświadczonym trenerem i sędzią KOZTS. Jak podkre-
śla, zawsze był sportowcem, a w ping ponga gra już od 
30 lat. – Tenis daje wiele satysfakcji, choć wymaga dużo 
wytrwałości, koncentracji i precyzji. No i oczywiście ta-
lentu, który jest poparty pracą. Praca przede wszystkim. 
Miałem takich zawodników, którzy nie mieli predyspo-
zycji do gry w tenisa, ale pracowali i doszli do dobrego 
poziomu.

Dla tych, którzy chcą sobie pograć bardziej amatorsko 
lub pragną podszkolić swoje umiejętności, Contra 06 or-
ganizuje raz na miesiąc Turnieje Grand Prix Open. Za-
wody odbywają się w DK SM „Nowy Bieżanów” i biorą 
w nich udział tenisiści z całego Krakowa.  Rozpiętość wie-
kowa zawodników wynosi od 10 do 70 lat. 

Szybkość, dokładność i odporność na napięcia to 
trzy najważniejsze cechy dobrego tenisisty – twierdzi 
założyciel Contry 06. Dzięki regularnym treningom 
oraz indywidualnemu wsparciu ze strony klubu można 
te cechy w sobie rozwinąć, dlatego tenis stołowy wnosi 
wiele korzyści do naszego codziennego życia. Gra po-
maga w koncentracji, koordynacji ruchów i radzeniu 
sobie ze stresem. Co roku wiele osób wybiera tę dyscy-
plinę sportu, choć czasami ping pong przegrywa z po-
pularniejszą piłką nożną. Atutem tenisa stołowego jest 
jego indywidualny charakter gry oraz szansa na szybkie 
sukcesy w lidze i na turniejach, co daje dużo motywacji 
i satysfakcji.

Contra 06 istnieje dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Miasta oraz pomocy ze strony bieżanowskiego Domu 
Kultury, jednak problemem klubu jest mała sala, w któ-
rej mieszczą się tylko dwa stoły do tenisa. Treningi byłyby 
efektywniejsze, gdyby uczestnicy zajęć mogli ćwiczyć na 
większej sali, w której byłyby cztery stoły. 

Na zajęcia można zapisać się w biurze DK (tel. 12 658 
56 47) lub bezpośrednio u trenera (tel. 12 658 67 87). 

Małgorzata Czekaj
(praktyka dziennikarska w „Wiadomościach”)

19 września w Klubie Kultury SM Nowy Prokocim „Za-
chęta” przy ulicy Kurczaba  został rozegrany I Turniej Sza-
chowy „Prokocimski  Szach-Mat  2010”.

Celem organizatorów – Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” oraz sekcji szachowej Klubu Kultury „Zachę-
ta” – była popularyzacja królewskiej gry wśród dorosłych 
i młodzieży, jak również integracja mieszkańców oraz pro-
pagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu. 

Do turnieju przystąpiło 13 zawodników w grupie junio-
rów oraz 15 w grupie seniorów. Po otwarciu turnieju odbyła 
się odprawa techniczna, podczas której sędzia główny klasy 
FIDE pan Stanisław Cichorz omówił podstawowe przepisy 
Kodeksu szachowego i zapoznał uczestników z regulami-
nem turnieju. Sędzia przypomniał również, że turniej bę-
dzie rozgrywany systemem szwajcarskim – 7 rund.

W grupie seniorów kolejne miejsca zdobyli:
1/ Marian Skowroński (Nowy Prokocim), 2/ Józef Bujak 

(Cracovia Kraków), 3/ Władysław Kowalewski (KKSz – 
Kraków), 4/ Dariusz Okramus (Nowy Prokocim).

Najstarszym zawodnikiem turnieju był pan Władysław 
Tomaszek (Nowy Prokocim) rocznik 1935.

W grupie juniorów kolejne miejsca zdobyli:
1/ Jan Golenia,  2/ Grzegorz Dziembaj (Cracovia Kra-

ków), 3/ Wojciech Golenia (MKS-MOS Wieliczka), 4/ Ar-
kadiusz Piwowarczyk (CKiS Skawina).

Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Miłosz Dębow-
ski ur. 26.09.2004 r.

Zwycięzcy otrzymali puchary – wręczali je prezes SM 
„Nowy Prokocim” Zbigniew Socha oraz prezes Stowarzy-
szenia Nowy Prokocim ”Przyjaciele” Mieczysław Lasota. 
Wręczono także nagrody rzeczowe, a za 2. i 3. miejsca sta-
tuetki i nagrody rzeczowe, za 4. miejsca dyplomy. Statuet-
ki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymali również naj-
młodszy i najstarszy uczestnik turnieju, upominki otrzymali 
pozostali juniorzy-zawodnicy.

W sprawozdaniu 
sędziowskim turniej 
został oceniony jako 
bardzo dobrze zorga-
nizowany, a zachowa-
nie zawodników było 
bez zarzutu. Sędzia 
główny w protokole 
zawnioskował, aby 
w przyszłości do tur-
nieju dopuścić więk-
szą ilość dzieci ze 
szkół podstawowych. 
Ponadto wielu uczest-
ników z obu grup 
wnioskowało do or-
ganizatorów o kolejne 
zawody i już deklarowało swój udział w następnych latach.

Organizatorzy serdecznie dziękują panu sędziemu głów-
nemu Stanisławowi Cichorzowi za fachową pomoc przy 
organizacji i przeprowadzeniu turnieju.

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

zdjęcie: od organizatora

16 listopada 1911 roku druh Stanisław Pigoń założył 
tu I. Prokocimską Drużynę Skautową im. ks. Stanisława 
Brzós ki, jedną z trzech pierwszych w Krakowie.

Dnia 27 października 2010 r. o godz. 17.30 w siedzibie 
Szczepu „Gwieździstego” (XV Liceum Ogólnokształcące, 
Al. Dygasińskiego 15) odbędzie się uroczysta inaugura-
cja Kampanii 100–lecia Harcerstwa w Prokocimiu. 

Organizatorzy zapraszają! Czuwaj!

Whiff whaff 
w Bieżanowie

Od lewej: Sebastian Dudek, Stanisław Kurdziel, Adrianna 
Biszczad, Bartosz Biszczad, trener Lesław Drapała. 
Fot.: Karol Plichta

Kasia chlubą Krakusa

Brązowe medalistki Mistrzostw Polski, od lewej: Alicja 
Pyrgies, trener Zbigniew Klęk, Anna Tworek, Katarzyna 
Niewiadoma i Anna Tokarczyk. 

Szach-mat w Prokocimiu

jubileusz 100–lecia 
Harcerstwa w Prokocimiu
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Rzucają się w oczy na murach, w przejściach podziem-
nych, na ścianach bloków, na garażach. Rzadko kiedy są 
estetyczne, wyjątki mają jakiś walor artystyczny. Najczę-
ściej są to wulgarne hasełka pseudokibiców znaczących 
swój teren. 

Początki graffiti sięgają czasów młodzieżowej kontrkul-
tury i kontestacji przełomu lat 60. i 70. ub.w. w USA, a na-
stępnie w Europie Zachodniej. Polskie graffiti narodziło 
się w latach 80. i było formą walki komuną. Napisy czy ry-
sunki i obrazy na murach są wyrazem czasów w jakich ży-
jemy. Rynsztokowe słowa wypłynęły z piwnic na ulice wraz 
ze schamieniem języka publicznego, ze zwulgaryzowaniem 
mediów, polityki i kultury. Parafrazując song Jacka Kacz-
marskiego, „...a mury mówią, mówią, mówią...”

Nie powinniśmy mieć problemów z odróżnianiem wy-
bryków chuligańskich i aktów wandalizmu od artystycz-
nego przekazu. Ma to niby ułatwiać wprowadzony podział 
na graffiti nielegalne i legalne. Legalne to takie, które są 
wykonane na wyznaczonej ścianie. Formą graffiti są mu-
rale. W Krakowie tworzą je artyści z Agencji Zooteka, ich 
dziełem jest monumentalna „Silva rerum” na murze przy 
al. Powstańców Śląskich obrazujący 750-letnią historię 
Krakowa, a ostatnio „Victoria Grunwaldzka” namalowana 
po obu stronach przejścia pod estakadą na ul. Wielickiej.

Oprócz tego żyje też graffiti podziemne, undergroun-
dowe, czyli prace artystów zbuntowanych, działających 
w „konspiracji”. Malowanie murów przeszło też do rekla-
my. Niestety najbardziej aktywni są wandale.

Tekst i foto: (Kaj)

– Zacznijmy od tego, czym jest metaloplastyka. Tak 
określa Pani swoją działalność, a wiele osób pewnie nie 
zna tego słowa.

– Można powiedzieć, że metaloplastyką jest wszystko, 
co wykonane z metalu – zawiera się w tym i kowalstwo ar-
tystyczne, i ślusarstwo. Nie będę tu wyjaśniać szczegółów 
technicznych, dodam tylko, że ja głównie pracuję w stali 
czarnej. Często łączę też metal z innymi materiałami, np. 
ze szkłem w przypadku lamp.

– Z jakim przeznaczeniem tworzy Pani swoje prace – 
sprzedaż, urządzenie domu?

– Do własnego mieszkania jak najbardziej, np. moja 
kuchnia jest w dużej części wykonana z metalu. Jednak 
przede wszystkim pracuję dla klientów indywidualnych 
oraz dla firm, wyposażam sklepy, kawiarnie. Mój tata zaj-
muje się podobnymi rzeczami, z tym że on wykonuje raczej 
rzeczy z przeznaczeniem na zewnątrz, podczas gdy ja zaj-
muję się głównie wnętrzami. 

– Czyli można powiedzieć, że do tego, by zająć się meta-
loplastyką, zainspirowała Panią działalność taty?

– Można, chociaż zawsze interesowałam się wnętrzami, 
ich urządzaniem. 15 lat temu pewnie bliższy byłby mi jed-
nak taki materiał jak drewno. Do metalu przekonywałam 
się powoli, ale w tej chwili chyba nawet bardziej go lubię. 
Początki na pewno były trudne, bo wielu ludzi, z wyjąt-
kiem balustrad i ogrodzeń, nie wyobrażało sobie u siebie 
w domu metalu.

– No właśnie, metalowe ozdoby nie pasują chyba do każ-
dego wnętrza…

– To zależy, bo tak naprawdę do tradycyjnych wnętrz też 
można zrobić jakieś stylowe krzesełka; do nowoczesnych, 
industrialnych projektuje się je po prostu trochę inaczej. 
Do rustykalnego pasują np. blachy, kute elementy. W zasa-
dzie do każdego rodzaju wnętrza już coś robiłam; wszystko 
zależy od tego, jak wykańczamy metal.

– Jak to jest – ludzie zgłaszają się do Pani z konkretnym 
pomysłem czy to raczej Pani im doradza?

– Bardzo różnie. Często osoby, które budują dom, za-
trudniają projektanta i to on wymyśla całą koncepcję. Zda-
rza się też, że projektant przedstawia mi tylko jakieś ogólne 
wytyczne, np. dotyczące formy. Najczęściej jednak realizu-
ję swoje własne pomysły i projekty.

– W takim razie skąd pojawiają się u Pani wciąż nowe 
pomysły?

– Na pewno inspiruję się tym, co widzę dookoła, bo nie 
da się ukryć, że Kraków jest bardzo bogatym miastem, jeśli 
chodzi o różne kute balkony, bramy, itp. Jeśli jakiś element 
mi się spodoba, to potem go wykorzystuję. Mogą to być na-
wet szyny czy różnego rodzaju fabryczne elementy. Inspi-
ruję się też rysunkami, bo poza kowalstwem artystycznym 
robię jeszcze ilustracje do bajek i czasem takie elementy 
ilustracyjne fajnie wyglądają, wstawione do balustrady, np. 
robiłam kiedyś balustrady z ptaszkami. Często inspirują 
mnie też drewniane meble – np. widzę ciekawe krzesło 
i zastanawiam się, jak je zrobić z metalu. 

– Ciężko jest wykonać taki przedmiot – krzesło albo 
lampę?

– Dla mnie zrobienie czegoś takiego na papierze nie jest 
bardzo ciężkie, ale z wykonaniem panowie w warsztacie 
pewnie się trochę męczą (śmiech).

– Czy któreś z form albo wzorów projektuje się Pani le-
piej od innych?

Właściwie to wszystko dobrze mi się projektuje; oczywi-
ście najbardziej lubię robić rzeczy, które mi się podobają. 
Nie mam jednak problemu ze stworzeniem czegoś, co nie 
do końca jest w moim stylu, z czym dopasowuję się bardziej 
do klienta. Zawsze staram się to robić poprawnie, żeby 
mnie samej nie straszyło, żebym po zrobieniu czy zamon-
towaniu mogła chętnie spojrzeć na dany przedmiot. Sama 
generalnie lubię rzeczy bardzo proste, więc jeśli akurat 
klienci preferują styl wyjątkowo dekoracyjny, zdarza mi się 
ich trochę hamować. Lubię też robić rzeczy ciekawe, czyli 
np. zamiast balustrady, którą po raz któryś z kolei powie-
lam, zaprojektować jakąś z ptaszkami albo ze szkiełkami 
– po prostu coś innego.

– A na co ma Pani najwięcej zamówień?
– Na pewno balustrady wewnętrzne, może dlatego, że nie 

da się zwyczajnie pójść do sklepu i ich sobie kupić. Na me-
ble raczej nie, bo nie wszyscy lubią taki rodzaj urządzania 
wnętrz. Ale już lampy tak, bo pomimo tego, że na rynku jest 
ich mnóstwo, to ludzie chętnie zamawiają sobie coś oryginal-
nego, zaprojektowanego i wykonanego specjalnie dla nich.

– Skończyła Pani jakąś szkołę, przygotowującą do wyko-
nywania tej pracy?

– Skończyłam wychowanie plastyczne na Akademii Pe-
dagogicznej, więc z wykształcenia jestem nauczycielem; 
zresztą na samym początku uczyłam w szkole plastyki i wy-
chowania technicznego. Nie kończyłam natomiast żadnej 
szkoły kowalskiej czy czegoś w tym rodzaju, w tej dziedzinie 
jestem samoukiem.

– Jakich rad udzieliłaby Pani młodym adeptom, którzy 
chcieliby się zająć metaloplastyką?

– Najlepiej chyba wybrać się na praktykę do warsztatu, 
żeby poznać to wszystko od strony technologicznej. Myślę 
też, że bardzo ważne jest przygotowanie plastyczne, żeby 
móc samemu projektować, wymyślać różne wzory, być nie-
zależnym od projektantów. I niekoniecznie trzeba kończyć 
w tym kierunku jakieś studia, liczy się, czy ktoś ma wro-
dzony zmysł plastyczny i czuje materiał. Niektórzy nie lubią 
metalu, uważają, że jest on zimny, nieprzyjemny. Ale nie 
wszystko da się zrobić z drewna czy plastiku; przy urządza-
niu mieszkania metal zawsze gdzieś się pojawi, chociażby 
jako element lampy czy karniszy. 

– Na zakończenie zapytam jeszcze, co lubi Pani robić 
w wolnych chwilach, odpoczywając od projektowania?

– Nie będę tutaj oryginalna, ale lubię czytać, zwłaszcza 
skandynawskie kryminały, np. Mankella. Po całym dniu 
pracy jest to jedyny gatunek, na którym mogę się skupić 
(śmiech).

Rozmawiała: BarBara BączeK

zdjęcia: z archiwum Joanny Szybist

Kobieta – kowal – artystka
Jeszcze do niedawna kowalstwo kojarzyło nam się z ciężką, męską pracą. Dziś i do tej dziedziny wkraczają kobiety 
– jedną z nich jest JOANNA SZYBIST. Pani Joanna co prawda nie podkuwa koni, ale projektuje różnego rodzaju wy-
twory z metalu. Jej pracownia znajduje się przy ul. Podgórki, prowadzącej do malowniczego Rajska. Prace artystki 
można podziwiać w wielu miejscach – zarówno w prywatnych domach, jak i kawiarniach czy sklepach; także na 
stronie internetowej www.szybist.pl. 

Wychodząc naprzeciw zbliżającej się kampanii wy-
borczej do samorządu oraz nagminnie towarzyszącemu 
jej – niestety zazwyczaj nudnemu i monotonnemu – pie-
niactwu, przedrukowujemy propozycje inwektyw, jakie 
podaje... literatura i poezja klasyczna. Dla przykładu 
przytaczamy cytaty z Edwarda Stachury („Kropka nad 
ypsylonem”), ale zacytować można także m.in. Jana Ko-
chanowskiego, Mikołaja Reja, Aleksandra hr. Fredrę itd. 
Polecamy:

„Ty przykry typie, ty gutaperko, ty fałdo, ty koszmarku, ty lu-
esie, ty smoczku, ty picusiu, ty ciulu łatany, ty luju pasiasty, ty 
klocu, ty graco, ty szpryco, ty mikrobie, ty seksolacie, ty bajzel-

tato, ty kiwnięty dzięciole, ty strzaskana rzepo, ty współczesna 
ruino, ty klapo, ty dupku żołędny, ty kurdebalansie, ty śnięty 
halibucie, ty zębolu, ty moreno denna, ty wypukła flądro, ty 
mule epoki, ty pomponie, ty kutafonie, ty geniuszu z przymu-
su, ty talencie na zakręcie, ty neptku, ty kwicie, ty bzdecie, ty 
makieto, ty tapeto, ty flujo, ty szujo, ty fafuło, ty baboku, ty 
dzwonie bez serca, ty czarnodupcu, ty kolcogłówku, ty szaj-
busie, ty mizdrzaku, ty fiucie, ty luluchu, ty patafianie, ty żulu, 
ty chechłaku, ty paprochu, ty farfoclu, ty chęcho, ty mydłku, 
ty pipo grochowa, ty zapchany gwizdku, ty mendoweszko, ty 
kandydacie do nogi, ty zniknij systemem bezszmerowym” ite-
de, itepe.

Ku pokrzepieniu języka

Mowa murów
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Twoja reklama  
w „Wiadomościach”

Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów, 
 Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wiel-
kie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka, Swoszowice, 

Wola Duchacka Wschód i Zachód

tel. 12 654 54 19, kom. 504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej

Naprawy i usługi  
z powierzonego materiału

Wykonanie obrączek  
już od 150 PLN za parę

Firma Jubilerska „FROART”

PRACOWNIA  
ZŁOTNICZA

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4
tel. 12 655 67 66

www.froart.pl  e-mail: froart@froart.pl

Przygotowanie i druk
gazetek i ulotek

wyborczych

504 853 960

Mieszkańcy Swoszowic i Wróblowic 22 i 29 września, a 
także 8 października blokowali ruch na ul. Myślenickiej. 
Ich celem było zwrócenie uwagi Prezydenta Krakowa oraz 
wszystkich odpowiednich służb miejskich „na problem 
bezpieczeństwa, fatalnego stanu drogi i braku kanalizacji 
oraz chodników” na tej jednej z głównych dróg przeloto-
wych.

„Dość obietnic, pora działać!”, „Żądamy kanalizacji, 
koniec odwlekania!”, „Żądamy chodników, chcemy bezpie-
czeństwa na naszej ulicy!” - hasła te można było zobaczyć na 
transparentach trzymanych przez licznych protestujących. - 
Jesteśmy już zdesperowani. Już od kilku lat obiecują nam 

remont tej drogi, ale pieniądze na ten cel w budżecie miasta 
cały czas są przesuwane na kolejny rok. Ile można czekać? 
– pyta jedna z uczestniczek blokady. - Nasze dzieci chodzą 
tędy do szkoły, jak pada deszcz, to mają do wyboru, albo 
brnąć przez kałuże, bo nawet pobocze jest dziurawe, albo 
iść ulicą i liczyć na to, że auta ich ominą… – dodaje druga. A 
jest to droga zarówno do Szkoły Podstawowej nr  43, jak i do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 przy ul. Mirtowej.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu tłuma-
czy, że przygotowania do remontu ulicy od strony formalnej 
trwają już od dłuższego czasu, aby wkroczyć z pracami na 
drogę muszą znaleźć się odpowiednie fundusze, ponieważ 
zaplanowano ułożenie na niej tzw. „cichej nawierzchni”, 
która ma podnieść komfort jazdy oraz zmniejszyć hałas, 
jednak jest ona droższa niż standardowa. Budowa kanali-
zacji jest związana z remontem drogi i musi się rozpocząć 
przed wygaśnięciem na nią pozwoleń, czyli przed końcem 
kwietnia 2011. Wobec tego początek robót zaplanowany 
jest na wiosnę przyszłego roku. Będzie on podzielony na 
dwa etapy, pierwszy to modernizacja odcinka bliżej auto-
strady (koszt 23 mln zł), drugi odcinek jest przewidziany 
dopiero w 2013 r.

elżBieta ĆwiK, (Kaj)
Foto: (EĆ)

Osuwisko 
Od 9 września na ul. 

Sawiczewskich w Swo-
szowicach został wpro-
wadzony zakaz jazdy dla 
ciężkich samochodów, 
spowodowany osunię-
ciem się ziemi wraz z 
częścią nawierzchni. W 
związku z tym autobu-
sy linii 145 i 214 jeżdżą 
objazdami. Mieszkańcy 
na remont drogi, który 
będzie kosztował ponad 
1 mln zł, mogą czekać 
nawet do wiosny.

Obecnie prowadzane są ekspertyzy geologiczne, na któ-
rych podstawie będzie można podjąć się prac naprawczych. 
Niestety nie wiadomo, kiedy dokładnie się rozpoczną, po-
nieważ osuwisko jest ciągle aktywne, więc niemożliwe jest 
wykonanie robót w jego rejonie. Jak informuje Rada Dziel-
nicy X: „Za bieżące utrzymanie drogi, bądź jej remont 
odpowiedzialny jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu.  Dzielnica X jest w stałym kontakcie z ZIKiT 
w związku z istniejącym osuwiskiem”. Jednak mieszkańcy 
nie mogą liczyć na szybki powrót autobusów na tę trasę.

Osuniecie się ziemi na ul. Sawiczewskich nie jest jedy-
nym skutkiem majowych opadów w Dzielnicy X. Doszło 
też do licznych podtopień związanych z wylewaniem rzeki 
Wilgi w rejonie ul. Smoleńskiego w Opatkowicach. Uak-
tywniły się również inne osuwiska w rejonie ul. Gościnnej, 
ul. Matematyków Krakowskich i ul. Kuryłowicza.

Tekst i foto: (eĆ)

DZIEŃ PAPIESKI. Od 2001 r. w polskim Kościele katolic-
kim obchodzony jest Dzień Papieski jako wyraz wdzięczno-
ści za pontyfikat Jana Pawła II. Przypada w niedzielę przed 
16 października, (dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły 
na następcę św. Piotra), czyli w tym roku 10 października. 
Jest nadzieja, że z tej okazji papież Benedykt XVI ogłosi 
datę wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze. 23 października 
metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz ma po-
święcić i wmurować kamień węgielny pod kościół budowa-
ny w łagiewnickim Centrum „Nie lękajcie się”.
ŚWIATOWY DZIEŃ GODNEJ PRACY. 7 października 
związkowcy z hipermarketów zorganizowali strajk włoski, 
czyli akcję protestacyjną polegającą na skrupulatnej, wy-
dłużonej pracy, szczególnie przy kasach. Chcieli w ten spo-
sób zwrócić uwagę na niskie pensje, przymus pracy w nie-
dziele oraz niewolnicze stosunki w pracy.
KŁADKA BERNATKA. W końcu września otwarto 
z pompą pieszo-rowerową kładkę o. Laetusa Bernatka, 
założyciela szpitala bonifratrów na Kazimierzu. Nowa 
przeprawa połączyła Podgórze i Kazimierz w miejscu, 
gdzie kiedyś istniał most Franciszka Józefa, nazwany 
też Podgórskim. Kosztowała 38 mln zł, z czego 15 mln 
zł pochodziło ze środków unijnych. - Kładka  kosztowała 
nas tyle, co 76-letni budżet miasta na ścieżki rowerowe 
– podsumowano na stronie www.podgorze.pl. Budowa 
trwała 2 lata.
DLA ROWERZYSTÓW. Skoro w turystyczno-kulturalnym 
Krakowie wciąż nie ma w wystarczającej sieci ścieżek ro-
werowych, wzorem innych miast (oczywiście Kraków woli 
nie być pierwszy) wytypowano z urzędniczymi oporami tzw. 
kontrapasy pozwalające na jazdę rowerem pod prąd, doty-
czy to głównie ulic w centrum starego miasta. Miało być 20 
ulic, zgodzono się na 15.
NAPRAWA MOSTU. Jeszcze w tym roku naprawiony 
bedzie most Marszałka Piłsudskiego. Koszt ok. 1 mln zł. 
Szkody poczyniły wiosenne i letnie powodzie.
BASEN W PROKOCIMIU. Podobno jeszcze w tym roku 
ma się rozpocząć budowa krytego, 25-metrowego basenu 
przy ul. Kurczaba w Prokocimiu. Koszt to ok. 20 mln zł, 
czas budowy ok. 2 lata.
PRZETERMINOWANE LEKI. Od 10 lat prowadzo-
na  akcja „Z domu do apteki przynieś przeterminowane 
leki” - przynosi coraz „pojemniejsze” efekty. Nie dosyć, 
że gwarantuje zdrowie (przeterminowany lek może dzia-
łać jak trucizna), ale przyczynia się do ochrony środowiska 
poprzez utylizację szkodliwej chemii. Robiąc jesienne po-
rządki można też zajrzeć do domowej apteczki. Leki wrzu-
camy do specjalnych pojemników widocznych po wejściu 
do apteki, w ten sposób w 2006 r. zebrano 3.850 kg, w 2007 
r. – 4.928 kg, w 2008 r. - 7.503 kg, a w 2009 r. - 11.755 kg 
przeterminowanych medykamentów. Obecnie w akcji bie-
rze udział aż 140 aptek, ich szczegółowy wykaz jest dostęp-
ny na stronie www.ekocentrum.krakow.pl
STOP DOPALACZOM. Są dostępne od lat, teraz dopie-
ro (po wywołaniu medialnej wrzawy, która przysłania inne 
problemy) ujawnia się tragiczne konsekwencje ich stoso-
wania, głównie przez młodzież, bo w okolicy szkół tego 
rodzaju sklepów jest najwięcej. Politycy przed kamerami 
prześcigają się w pomysłach legislacyjnych, które mają 
wreszcie uregulować i ograniczyć dostępność dopalaczy. 

W skró cie

jesień w Swoszowicach

Protest na ul. Myślenickiej

PoboczeKanalizacja opadowa

Na jesienny spacer za-
prasza park zdrojowy w 
Swoszowicach. 

Foto: Elżbieta Ćwik


