
WIELKA POWÓDŹ l Zło dobrem zwyciężał l 25-lecie Głodówki 
Walka o podgórskie parki l Zmiany dla Swoszowic l Dzień Rodziny 

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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◆ stomatologia zachowawcza ◆ ortodoncja
◆ protetyka ◆ chirurgia

ponad 40 lat tradycji Kontrakt z NFZ
PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

Pon. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 15

ul. Kalwaryjska 92 (przy Matecznym)

tel. 12 656 47 73

WYMIANA OLEJU GRATIS - OLEJ MOBIL CASTROL 

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE  
◆ motocykle - samochody do 3,5 T  

◆ pojazdy zasilane gazem  
◆ pojazdy sprowadzone z zagranicy 

◆ 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  
◆ naprawa wszystkich marek pojazdów 

◆ serwis pogwarancyjny - serwis ogumienia  
◆ specjalizacja OPEL  

◆ komputerowa diagnostyka samochód OPEL
◆ naprawy blacharsko - lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

opony, haki hol., hamulce, amortyzatory 
012 657 23 75, 0513 096 771

PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMIKI
hurt - detal - serwis

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!
W ROZSĄDNEJ CENIE!

Kraków,  
ul. Nowosądecka 50

tel. 12 265 20 02
os. Niepodległości 3A

tel. 12 346 14 51

HURTOWNIA OKIEN I DRZWI 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)

Po niespotykanych opadach deszczu Wisła wystąpiła 
z brzegów w niedzielę 16 maja, kolejne dni przyniosły 
kulminację. We wtorek 18 maja poziom wody sięgnął 
9,5 metra, przekraczając stan alarmowy aż o 5,2 m 
i był wyższy o 0,8 m 
od poziomu z 1997 r., 
kiedy była powódź ty-
siąclecia. Druga fala 
powodziowa przeszła 
po nocnej nawałni-
cy 3 czerwca – była 
na szczęście niższa 
i krótsza. 

Serafa – na co 
dzień niewielka rze
czka o głębokości 
ok. 30  cm w połowie 
maja i na początku 
czerwca urosła dzie
sięciokrotnie, zatapia
jąc ulicę Sucharskiego 
i wschodnią część Bie

żanowskiej wraz z przyległymi terenami. Mieszkańcy 
jednoznacznie za kataklizm obwiniają ziemię spływającą 
z nasypów autostrady i bezmyślne działania Miasta, do
tyczące lokowania w okolicy obiektów przemysłowych.

Mieszkający w oko
licy od dawna wspo
minają, że w latach 
60. woda była o ok. 
30 cm wyższa, ale nie 
wyrządziła wielkich 
szkód, bo teren nie 
był jeszcze mocno za
budowany. Kolejna 
wielka woda przyszła 
w 1997 r. i choć budyn
ków było już znacznie 
więcej, to też obyło się 
bez większych strat, 
bo rok wcześniej do
kładnie wyczyszczono 
koryto rzeki.  

Cd. na str. 3

O b r a z 
m i e s z k a n k i 
S w o s z o w i c 
Wiesławy Tais 
otwiera kolej-
ną wystawę 
z cyklu „Ro-
dzinne pasje”,  
któremu pa-
tronuje nasza 
redakcja.

N i e k t ó r e 
prace artystów 
z pracowni 
DK „Wró
blowice” pod 
k i e r u n k i e m 
Jacka Ożoga 
są wystawio
ne na aukcji, 
z której do
chód przeznaczony jest na leczenie chorego na raka 
mieszkańca Swoszowic Jacka Romańczyka, ojca 1,5
rocznych bliźniąt.  Cd. na str. 8

W naszym rejonie szczególnie dramatycznie wyglądała sytuacja w starym Bieżanowie,  
gdzie tradycyjnie wystąpiła z brzegów Serafa. 

Powódź w Krakowie – groźna Serafa

Akcja powodziowa na ul. Bieżanowskiej

Obrazy z pasją
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Po kilku latach 
starań i przygoto-
wań powstał plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
Parku Rzecznego 
Drwinka. Zgod-
nie z nim, ok. 50-
hektarowy obszar 
między osiedlami 
Piaski Nowe, Pia-
ski Wielkie i Na 
Kozłówce ma mieć 
przede wszystkim 
charakter rekre-
acyjno-wypoczyn-
kowy i być terenem 
ogólnodostępnym.

Na planie uwzględniono już istniejącą zabudowę i infra
strukturę oraz określono docelowy układ dróg, ścieżek. Za
znaczono miejsca widokowe i granice wezbrań, możliwych 
podtopień potoków Bystra i Drwinka (w odległości 15 m 
od brzegów tych cieków zakazane jest postawienie choćby 
ogrodzenia). Przewidziano tu też budowę hali sportowej 
z hotelem i innych obiektów kubaturowych o charakterze 
sportowym, wprowadzenie usług rekreacyjnych (np. gabi
nety odnowy biologicznej) oraz możliwość wprowadzenia 
zabudowy jednorodzinnej. Na te ostatnie rozwiązania nie 
zgodził się wojewoda, który uchylił uchwałę Rady Miasta 
Krakowa w tym zakresie. Uznał bowiem, że teren ma mieć 
charakter rekreacyjny, być ogólnodostępny. Dlatego po
winny się tu znaleźć boiska, korty czy place zabaw, ale nie 
hala sportowa czy gabinety odnowy

Tym samym na planie Parku powstały swoiste „białe 
plamy”. Teraz to od urzędników wydających Warunki Za
budowy i Zagospodarowania Terenu zależy, jak opiszą po
tencjalnym inwestorom wymagania dotyczące owych „bia
łych plam”. Istnieje możliwość, że jeśli ktoś będzie bardzo 
zdeterminowany, by zbudować tu halę sportową lub spa, 
to bazując na otrzymanym WZiZT oraz pierwotnej wersji 

planu, może wygrać sprawę w sądzie i przeprowadzić swój 
zamiar. 

Plan jest intencją, pomysłem na zagospodarowanie tego 
terenu. Kiedy i w jakim zakresie zostanie urzeczywistniony, 
nie sposób dziś przewidzieć. Podstawą jest wykup terenów 
z rąk prywatnych oraz przystąpienie przez Zarząd Infra
struktury Komunalnej i Transportu do opracowania pro
jektu zagospodarowania Parku. To wiąże się z oczywiście 
z pieniędzmi, o które bar
dzo trudno.

Przy okazji nieco infor
macji o innych parkach na 
terenie Podgórza.

✿ Park Aleksandry – 
kończy się wykup terenów 
z rąk prywatnych;

✿ Park Duchacki – zna
ne są wyceny terenów, nie
znane są źródła funduszy 
na wykup terenów od pry
watnych właścicieli. Gdyby 
się udało znaleźć pieniądze 
na ten cel, to park szybko 
odzyskałby swój blask, wy
starczy go uporządkować;

✿ Park Dębnicki – 
trwają dyskusje Miasta 
z prywatnym właścicielem 
terenów, który w miejscu 
istniejących, rozpadających 
się baraków chce budować 
trzykondygnacyjne bloki. 
Obiecuje, że za zgodę na 
tę inwestycję uporządkuje 
pozostały teren parku;

✿ Park Bednarskiego 
– określono ostateczny za
kres prac rewitalizacyjnych 
tego najstarszego parku 

podgórskiego. Planuje się odnowienie i uporządkowanie 
zieleni, poprawę ścieżek, modernizację placu zabaw, stwo
rzenie małej infrastruktury;

✿ Zakrzówek – kolejny teren, o którym Miasto dysku
tuje z prywatnym inwestorem, który chce tu (od strony ulic 
Wyłom i Jacka) postawić bloki wielorodzinne. Okoliczni 
mieszkańcy i wiele środowisk protestuje przeciw tej kon
cepcji dowodząc, że Zakrzówek straci swój rekreacyjny 
charakter, że zabudowa wielorodzinna przytłoczy okolicę, 
zakłóci ekosystem. Inwestor zapewnia, że jeśli Miasto zgo
dzi się na proponowaną przez niego zamianę działek, to 
on pomoże w zagospodarowaniu okolicy. Przeciwnicy in
westycji mówią, że w tym przypadku potrzebna jest światła, 
dalekowzroczna decyzja urzędników porównywalna do tej, 
by Błonia na zawsze pozostały terenem zielonym

(KD)

29 maja w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się Konfe-
rencja samorządowa zatytułowana „Parki w Krakowie”, z udziałem 
m.in. Parku Duchackiego. Jej pomysłodawcą był przewodniczący 
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Włodzi-
mierz  Pietrus, a patronem przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch.  

Najwięcej „merytorycznych emocji” wzbudziły świetnie zobrazo
wane referaty dotyczące Parku Dębnickiego i Zielonego Zakrzówka. 
Przy nich Park Duchacki zabrzmiał jednak najbardziej optymistycz
nie. Ale też zabiegający o ten Park mają łatwiejsze zadanie do wy
konania, bo nie trzeba walczyć bezpośrednio z deweloperami, a ten, 
który już się rozgościł (u siebie) w części Parku rozpoczynając wycinki 
drzew, zatrzymał się, być może po to, aby zobaczyć co będzie dalej... 

Konferencja pokazała, że wielu mieszkańcom i środowiskom bli
skie są urbanistyczne idee zrównoważonego rozwoju, w których celu
ją miasta zachodnie, a Kraków wciąż jakoś nie może za tym nadążyć. 
Oprócz przypadkowych hamulcowych są też przypadki działań celo
wych. Z mównicy padły ostre, konkretnie adresowane słowa poparte 
faktami i dokumentami. Podano przy tym konkretne rozwiązania.

Podczas konferencji przedstawiony został Obywatelski Komitet 
Inicjatywy Referendalnej, który apeluje o połączenie jesiennych wy
borów samorządowych z referendum na temat Krakowa. Szczegóły 
można znaleźć na stronie: www.niconasbeznas.krakow.pl

Prezentacja Parku Duchackiego polegała na trwającej w magistra
cie od 26 maja do 6 czerwca wystawie „Wiosna w Parku Duchackim”. 
Jej organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyń
skiego z ul. Beskidzkiej (gdzie też początkowo wystawę otwarto 
5 maja, a która wróci w to miejsce do końca czerwca), z orędow
niczką parku dyrektor Teresą Grzybowską na czele. Autorem zdjęć 
jest Jarosław Kajdański, ale na wystawie nie zabrakło także zdjęć 
archiwalnych ze zbiorów rodzinnych p. Stanisława Bema oraz unika
towej reprodukcji mapy katastralnej i zdjęć satelitarnych ze zbiorów 
 Mikołaja Korneckiego, przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu 
Ratowania Krakowa.  

Po konferencji w magistracie odbyła się impreza plenerowa „Kli
maty starego parku”, której gospodarzem był Osiedlowy Klub Kultury 
„Wola” przy ul. Malborskiej. Poprzedziło ją uroczyste wręczenie me
dali „Za ochronę miejsc pamięci” znanym wolanom  pp. Włodzimie
rzowi Wolnemu, Ryszardowi Galosowi i Stanisławowi Jaworskiemu. 
Następnie wręczono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie 

plastycznym „Park Duchacki” (pod patronatem „Wiadomości”) – wy
stawa prac potrwa do końca czerwca. Otwarto także wystawę foto
grafii Beaty Anny Symołon, Pawła Kurka i Romana Łaniewskiego, 
na której pokazano też współczesne akwarele Henryka Majcherka 
i przedwojenne Michała Nalepki, fotografie z archiwum rodziny 
 Bemów, a także projekty zagospodarowania parku z Wydziału Ar
chitektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego, przygotowane przez  
dr. hab. inż. Wojciecha Przegona i dr. inż. Leszka Bylinę.  Wystawa ta 
została 15 czerwca przeniesiona do UR, do czytelni profesorskiej na 
I piętrze w Alejach  można ją tam oglądać do połowy lipca.

Imprezę zwieńczył spacer po terenach Parku Duchackiego  tego, 
który ma szansę powstać i tej części, której nie udało się wynegocjo
wać od prywatnych właścicieli. Oprowadzał i opowiadał Stanisław 
Bem, nestor rodu, z wnuczkiem. 

W międzyczasie powstał bardzo długo oczekiwany projekt uchwa
ły, złożonej 26 maja przez grupę radnych miasta (kolejno: Paweł 
Bystrowski, Grażyna Fijałkowska, Katarzyna Migacz, Małgorzata 
RadwanBallada, Krzysztof Sułowski, Marta Suter i Jerzy Woźniakie
wicz), który 7 czerwca został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję 
Planowania Przestrzennego. Jest szansa, że jeszcze w tym miesiącu 
uchwała zostanie podjęta.

O wykup terenów podworskich pod park gminny, między ulicami 
Laszczki, Estońską, Malborską, Białoruską i Macedońską, z których 
wyrasta historia i tożsamość Woli Duchackiej – informujemy na bie
żąco (szczegóły na łamach „Wiadomości” i w gazecie samorządowej 
„Kurier” Dzielnicy XI, a także w internecie na stronie Facebooka). 
To idea obywatelska, ponadpartyjna, inicjowana od początku kaden
cji przez Radę Dzielnicy XI, wspierana przez liczne stowarzyszenia, 
po jakimś czasie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej na 
czele, aktywnie popierana przez radnych miasta, jak Grażyna Fijał
kowska i Włodzimierz Pietrus. Uzbierano już w sumie 1618 podpisów 
poparcia wśród mieszkańców.

O tym wszystkim informowany jest prezydent Jacek Majchrow
ski, w którego imieniu temat ten prowadzi wiceprezydent Kazimierz 
 Bujakowski. Zlecona przez Miasto wycena szacunkowa działek i nie
ruchomości (ok. 8 mln zł) zbliżona jest do oferty złożonej przez peł
nomocnika właścicieli (9 mln zł rozłożone na raty). Walka toczy się 
o to, aby w połowie roku w ramach przesunięć budżetowych wygospo
darować środki na rozpoczęcie wykupu terenów pod Park Duchacki.

Szanse na Park Duchacki

O projekcie parku rzecznego Drwinka piszemy od samego początku, patronując temu projektowi,  
którego najaktywniejszymi orędownikami była młodzież szkolna i mieszkańcy Kozłówka.  

Park będzie terenem o charakterze przestrzeni publicznej, jego granicę stanowi z jednej strony  
ul. Wielicka w dzielnicy XII, a z drugiej ul. Podedworze w dzielnicy XI.

„Białe plamy” w parku rzecznym Drwinka
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Cd. ze str. 1
– Pieniądze na ten cel przekazał ówczesny wojewoda 

Jacek Majchrowski. Wykonano za nie prace od mostu ko
lejowego na torach do Wieliczki aż po ulicę Złocieniową. 
Widoczne efekty sprawiły, że w 1997 r. przewidziano pie
niądze na opracowanie projektu poszerzenia i pogłębienia 
rzeki, wraz z umocnieniem wałów. Zadanie to zostało wpi
sane do planów na lata 19982002 – wspomina  Stanisław 
Dziob, były przewodniczący Rady Dzielnicy XII Bieżanów
Prokocim. Niestety, jedną z pierwszych decyzji następnego 
wojewody było skreślenie tego zadania. Przez kolejne lata 
niewiele zrobiono, by zabezpieczyć okolicę przed wiel
ką wodą. Jedyna rzecz to ułożenie prowizorycznego wału 
(dwie warstwy worków obsypane ziemią) wzdłuż ulicy Su
charskiego. Tymczasem dno rzeki cały czas się podnosiło. 

– Wielokrotnie sygnalizowaliśmy ten problem w naszych 
pismach. Zwracaliśmy uwagę , że przybywa mułu, że w ko
rycie pozostały resztki szalunków po budowie mostków. Nie 
było żadnej reakcji – mówi Zbigniew Kożuch, przewodni
czący Rady Dzielnicy XII.  Obecnie szacuje się, że dno Se
rafy podniosło się o ok. 6080 cm! Na dowód tego wskazy
wana jest rura kanalizacji deszczowej w ok. ulic Drożdżowej 
i Lipowskiego. Przed laty była ona ok. 50 cm powyżej dna 
rzeki, obecnie jest skryta w jej dnie. Przy 2,5 do 3 m szeroko
ści koryta zniknięcie z jego przekroju ok. 1,6 m. kw., nie jest 
bez znaczenia w chwili zwiększonego przepływu wody.

Mieszkańcy wspominają że w latach 60. woda podnosi
ła się powoli, był czas na obronę. Tym razem przybór był 

bardzo szybki. Najpierw w niedzielę 16 maja, a potem we 
wtorek. – Ten drugi przypływ to w zasadzie wziął się „zni
kąd”, nie było wielkiego deszczu. Miasto dostarczyło worki 
i piasek, więc walczyliśmy z wodą. Jestem pełen podziwu 
dla okolicznej młodzieży, która pracowała bez wytchnienia 
– podkreśla Stanisław Dziob. 

Na ulicach było ok. 50 cm wody, ale były i takie miej
sca, gdzie jej głębokość sięgała 100 cm. Zalane zostały uli
ce Lipowskiego, Sucharskiego, Korepty. Zamłynie, Braci 
Jaglarzów, Braci Janików, Bieżanowska, Stacyjna i inne. 
Niektórzy są zdania, że rozmiar szkód powiększyła decyzja 

o skierowaniu wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, 
co spowodowało podtopienie ok. 100 domów (nie udało 
nam się nigdzie potwierdzić tej informacji – przyp. red.). Nie 
brak też głosów, że gdy mieszkańcy sami walczyli z wodą 
na ulicach, służby miejskie koncentrowały się na ochronie 
jednej z firm, której hale postawione są nielegalnie, były 
wydane wyroki nakazujące ich rozbiórkę.

Przez jakiś czas ulica Lipowskiego była nieprzejezdna 
i linia 133 kursowała trasą objazdową. Inne ulice nadal peł
ne są dziur, mają uszkodzone pobocza, zapadnięte chodni
ki, słowem – nadają się do kapitalnego remontu, na który 
potrzeba kilka milionów zł. (tylko na ulice Lipowskiego 
i Sucharskiego potrzeba po 3 mln zł). Jacek Bartlewicz 
z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu prze
konuje, że wszystkie uszkodzenia będą stopniowo usuwa
ne. Jego zdaniem, budowa autostrady nie ma nic wspólne
go z sytuacją powodziową w okolicy.

Jako niezbędne kroki mające zapobiec podobnym sy
tuacjom w przyszłości mieszkańcy wskazują, według nich 
oczywiste działania: oczyszczenie koryta i pogłębienie go 
do stanu z 1996 r. Wspominają też o budowanie niewiel-
kiego zbiornika retencyjnego w okolicach Serpolu. Dodają 
do tego zmianę polityki Miasta, które godzi się lub toleruje 
budowę w okolicy obiektów przemysłowych bez budowy czy 
modernizacji kanalizacji burzowej. – Przyjmuje się, że przy 
terenach zielonych 95 proc. opadów wsiąka w ziemię. Nato
miast przy drogach, parkingach, dachach cała woda spływa 
do kanalizacji. Jeśli jej nie ma, to woda płynie w kierunku 
najniższego miejsca, tworzy potok. Zalania są nieuniknio
ne – kwituje Stanisław Dziob.

Krzysztof DulińsKi

Powódź w Bieżanowie – groźna Serafa

Takiej powodzi nie było nawet w 1997 r., choć wówczas 
nazwano ją powodzią tysiąclecia. Przed 13 laty południową 
i zachodnią Polskę – Dolny Śląsk na czele z Wrocławiem, 
Kłodzkiem i Opolem  podtopiła Odra, w tym roku bar
dziej wystąpiło dorzecze Wisły, zalewając Śląsk, Podkar
pacie, Małopolskę i Mazowsze. W ciągu kilku majowych 
dni, począwszy od „zimnej Zośki”, spadło tyle deszczu  do 
50 litrów na m kw.  co w ciągu paru miesięcy. Zagrożone 
były stara i obecna stolica kraju, sytuacje krytyczne i dra
matyczne wystąpiły także w Oświęcimiu i Brzezince, Lanc
koronie, Szczucinie i Sandomierzu. 

W Krakowie Wisła zaczęła się podnosić w niedzielę 
16 maja, kolejne dni przyniosły kulminację. We wtorek 
18 maja poziom wody sięgnął 9,5 metra, przekraczając stan 
alarmowy aż o 4,3 metra i był wyższy o 0,8 m od poziomu 
z 1997 r. Druga fala przyszła po nocnej nawałnicy 3 czerw
ca, po Bożym Ciele, na szczęście była niższa i krótsza niż 
fala majowa.

Ostatnio na taką skalę Wisła podniosła swoje wody 40 
lat temu. Teraz mówi się już, że to była w sumie – obie fale  
– największa powódź w Małopolsce od 200 lat!

W Krakowie trzeba było zamknąć w sumie 3 przeprawy 
przez Wisłę: stopień Dąbie, most Nowohucki i most Dęb
nicki, a także tunel pod rondem Grunwaldzkim. Zanie
pokojeni mieszkańcy wylegli na wały, studenci próbowali 
rozładować napięcie wieszając na moście Grunwaldzkim 
transparenty w rodzaju: „Falo wypie... laj!”. Znany krakow
ski satyryk Krzysztof Piasecki następująco podsumował 
czarowanie Wisły: „Rzeko spływaj!” 

Wały przeciwpowodziowe zostały przełamane m.in. 
wzdłuż ulicy Nowohuckiej i Wioślarskiej. Trzeba było ewa
kuować mieszkańców, a także azyl dla zwierząt. Wśród wie
lu miejsc podtopionych było osiedle Podwawelskie, gdzie 
woda pojawiła się w piwnicach. Szczególnie dramatycznie 

wyglądała sytuacja w starym Bieżanowie, gdzie tradycyjnie 
wystąpiła z brzegów Serafa. Ucierpiał kopiec Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, osunęła się część zbocza, porywając 
ok. 70 m kw. ziemi i 30 m chodnika. 

Największe walki toczyły się o newralgiczny dla miasta 
most Dębnicki. Obciążono go ciężarówkami z piaskiem, 
ale podobno jego konstrukcja jest taka, że wytrzymałaby 
nawet całkowite zalanie. Na wszelki wypadek przygotowa
no do ewakuacji obiekty stojące w ciągu mostu Dębnickie
go, czyli wzdłuż Alej, jak Muzeum Narodowe czy Bibliote
ka Jagiellońska.

Krakowianie obserwowali też zabezpieczanie przed rwą
cym nurtem kładki pieszorowerowej przez Wisłę. Miała 
ona w lipcu połączyć Kazimierz z Podgórzem na wysoko
ści ulic Podgórskiej i Gazowej, gdzie kiedyś istniał most 

Franciszka Józefa, zwany także 
Podgórskim. 

Straty w Małopolsce szaco
wane są na ponad 1 mld zł, z wy
mierną pomocą ma ruszyć Unia 
Europejska. Walka w powodzią 
kosztowała Kraków blisko 200 
mln zł, sam koszt naprawy wa
łów wyniesie ok. 100 mln zł. 
Podtopionych zostało ponad 
70 placówek oświatowych, naj
gorsze zniszczenia nastąpiły 
w Ośrodku dla Dzieci Niewi
domych i Słabowidzących przy 
ul. Tynieckiej. Zgłoszono tak

że straty w ok. 20 placówkach kulturalnych. Do naprawy 
kwalifikuje się 38 ulic, co będzie kosztować ok. 50 mln zł. 
W naszym rejonie wymienia się m.in. ulice: Bieżanowską, 
Lipowskiego, Półłanki i Sucharskiego  każda po 3 mln zł. 

W całym kraju podtopionych i popękanych jest tysiące do
mów i gospodarstw, ewakuowano tysiące ludzi. Zniszczeniu 
uległy mosty i drogi; w samej Małopolsce ok. 100 mostów. 
Dały o sobie znać wieloletnia niefrasobliwość zabudowywa
nia terenów zalewowych (jak np. osiedle Kozanów we Wro
cławiu czy nowohuckie os. Lesisko w Krakowie), czy terenów 
osuwiskowych (na terenach górskich), ale także zaniedbania 
w infrastrukturze przeciwpowodziowej oraz brak jednoznacz
nego podziału obowiązków i kompetencji w jej utrzymaniu.

Dla Krakowa takim kołem ratunkowym miał był tzw. ka
nał ulgi (projektowany jeszcze przez Austriaków, eksperty
za warta ponad 2,5 mln zł wykazała, że to jednak inwestycja 
nieopłacalna), dokończenie  trwającej od 1986 r. budowy 
zapory w Świnnej Porębie (wyposażenie jej w niezbędną 
infrastrukturę, co ma nastąpić do końca 2012 r.), czy nawet 
zapobiegliwa modernizacja „przedpotopowych” wałów. 
Uzbrojenie miasta w aluminiowe zabezpieczenia, pod
wyższające wały w momentach alarmowych, nie wystarczy. 
Jakie wnioski i działania zostaną podjęte po tej powodzi 
– czas pokaże. Na razie powodzianie stają przed kolejnym 
problemem – procedurami formalnoprawnymi.

Wszystkie służby na każdym szczeblu zabezpieczające 
Kraków przed skutkami powodzi spisały się najlepiej jak 
umiały. Do wzajemnej solidarnej pomocy ruszyli także 
mieszkańcy oraz ci uczniowie i studenci, którzy mieli od
wołane zajęcia. W kościołach i placówkach socjalnych, jak 
Caritas Polska czy Polski Czerwony Krzyż, trwają zbiór
ki darów i pieniędzy. Szkody powodziowe będą usuwane 
przez najbliższe lata. 

� Tekst i zdjęcia: Jarosław KaJDańsKi

Serafa w normalnym przebiegu przy ul. Korepty.  
Fot. arch. „Wiadomości”

Przy ul. Lipowskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. 
Fot. Stanisław Kumon

Obrona domów przy ul. Bieżanowskiej. 
Fot. Jarosław Kajdański

Powódź A.D. 2010

Fot. Małgorzata UrbańczykFot. Małgorzata Urbańczyk
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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 

Zapraszamy do GABINETU KOSMETYCZNEGO na pełną kosmetykę ciała! 
m.in. 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

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

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.)

❑  Poszukuję lokalu na parterze  
do 10 m kw. na działalność 
medyczną – 602 609 781

❑  Tanio sprzedam wózek wielofunkcyjny, 
spacerowy, oraz krzesełko i nosidełko 
tel. 12 353-34-94, 780-588-556

❑  Sprzedam fotel rozkładany do masażu 
na pilota typu Champion  
– tel. 12 657 20 67

❑  Sprzedam nową sofę 3-kę. Kolor 
miodowy. Cena do uzgodnienia  
– 661 137 005

❑  Sprzedam wózek dziecięcy 2 w 1, 
głęboki, spacerowy, w dobrym stanie, 
kolor zielony – 795 258 023

❑  Sprzedam opla corsę 1,2, 
trzydrzwiowy – 506 268 143

❑  Zamienię mieszkanie 24 m kw., 
własnościowe, nadbudowę suszarni, 
Nowy Prokocim na 2 pokoje z kuchnią, 
może być zadłużone – 692 502 553

❑  Zamienię własnościowe 2 pokoje 
z kuchnią na Kozłówku na jasną 
kuchnię i pokój za dopłatą  
– 12 658 28 72

❑  Zamienię 2-pokojowe (43 m kw.),  
IX p., winda, duży balkon,  
os. Nowy Prokocim na garsonierę  
– 602 330 219

❑  Kupię mieszkanie 2-pokojowe na  
os. Piaski Nowe lub w okolicy  
–  tel. 12 358 44 91

❑  Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,  
60 m kw., nowe budownictwo,  
ul. Turniejowa – 500 496 463

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

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 

Galeria CABINET SECRET, ul. B.Joselewicza 2 – każdy piątek, godz. 20.00
Szkoła Jogi na Dębnikach, ul. Bałuckiego 9, każda sobota, godz. 18.00 

KĄPIEL W DŹWIĘKACH GONGÓW  
I MIS TYBETAŃSKICHBar Zdrowie 

obiady domowe -  duży wybór
(np. barszcz i pierogi ręcznie klejone)
smaczne, świeże, tanie
na miejscu i na wynos

Prokocim, ul. gen. Jasińskiego 30
(koło Biblioteki), tel. 12 658 24 49
Zapraszamy: pon. - pt. 8 - 18, sob. niedz. 10 – 15

XV  LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Marii Skłodowskiej - Curie
Kraków, al. A. Dygasińskiego 15

tel. i fax. 12 658-17-15
e-mail: admin@xvlo.pl

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

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
W majowym wydaniu „Wiadomości” na str. 4 ukazało 
się ogłoszenie o ofercie edukacyjnej na rok 2010/2011, 
w którym ostatni punkt o wymianach z NIEMCAMI, 
WIELKĄ BRYTANIĄ, FRANCJĄ I TURCJĄ wydrukowa-
no małymi literami. 
Do tablicy został wezwany Chochlik drukarski, który 
wyjaśnił, że błąd ten popełniono celowo i prowoka-
cyjnie.
I rzeczywiście, do naszej redakcji rozdzwoniły się te-
lefony od czujnych gimnazjalistów. Ci uczniowie na 
pewno dostaną się do:

TANIE  
PODRĘCZNIKI

duży wybór

F.H. „Ma-Gra” s.c.
Wola Duchacka, 

ul. Białoruska 10B
tel. 601 351 048, 889 643 516
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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
BAGAŻNIKI DACHOWE

NAJTAŃSZE 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. 10 - 14

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

SOLARIUm TURBO  
Tel. (12) 425 67 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

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

Bezpłatne 
badanie wzroku 

refundowane  
przez Nowy Fundusz Zdrowia

TESCo KRAKóW 
ul. Wielicka 259 
tel. 12 659 16 38

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

CENTRUM NAPRAW 
POJAZDÓW

b l a c h a r s t w o  –  l a k i e r n i c t w o

naprawy: powypadkowe, bezgotówkowe, drobne
wymiana tłumików, wymiana szyb, holowanie
Wola Duchacka, ul. Albańska 14/2 

(dojazd od ul. Malborskiej)

tel. 12 425 65 30, 604 489 524, 792 574 876

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
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Poradnia urologiczna 

Dr n. med. Janusz Jaszczyński 
Lek. med. Piotr Faron 
Lek. med. Andrzej Strach 
Lek. med. Piotr Jakubik 
Lek. med. Wojciech Habrat 
Lek. med. Marek Sandheim

Poradnia ortopedyczna 

Dr n. med. Maciej A. Kasparek 
Dr n. med. Tomasz Pardała 
Lek. med.  Paweł Kamiński 
Lek. med. Stanisław M.Kruk
Lek. med. Szymon Z.Oleksik 
Lek. med. Piotr Morawiecki 
Lek. med. Stanisław Pluta
Lek. med. Lechosław Pietrasiewicz 

Poradnia Centrum Chirurgii 
Artoskopowej i Traumatologii Sportowej 

Dr n. med. Waldemar Gołda 
Dr n. med. Renata Komisarska 
Lek. med. Stanisław Szymanik 
Lek. med. Łukasz  Łoś
Lek. med. Edward Prędkiewicz
Lek. med. Maciej Frączek
Lek. med. Karol Tomczyk

Poradnia chirurgii ogólnej, 
onkologicznej, plastycznej 

Dr hab. med.  Piotr Richter
Dr n. med. Marek Brzeziński 
Dr n. med. Ryszard Mądry 
Dr n. med. Piotr Skotnicki 
Dr n. med. Jacek Tabor 
Lek. med. Tomasz Wojewoda 
Lek. med. Marta Raczkowska 

Poradnia  internistyczna, 
kardiologiczna, neurologiczna 

Lek. med. Małgorzata Romowicz 
Lek. med. Mariusz Wiśniewski 
Lek. med. Ewa Jakubowicz 

Rada Naukowa 

Prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela
Prof. dr hab. med. Bogusław Frańczuk 
Prof. nadzw. dr hab. med. Ryszard Gajdosz 
Prof. dr hab. med. Antoni Czupryna
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
Prof. dr hab. med. Jacek Dubiel
Dr hab. med. Jerzy Mackiewicz
Dr hab. med.  Piotr Richter
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W dniu 19 lutego 
br. obchodziliśmy 25. 
rocznicę rozpoczę
cia w naszej parafii 
protestu głodowego, 
który rozpoczął się 
19 lutego 1985 r., do
kładnie 5 miesięcy po 
męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełusz
ki. Była to inicjaty
wa KPN (Inicjatywa 
Obywatelska w Obro
nie Praw Człowieka 
Przeciw Przemocy). 
W rocznicowej Mszy 
św. oprócz mieszkań
ców Bieżanowa, wzięli 
także udział nieliczni 
uczestnicy tamtych wydarzeń. Tak jak w homilii wspomniał 
ks. proboszcz Bogdan Markiewicz, bezpośrednią przyczyną 
podjęcia protestu głodowego była męczeńska śmierć ks. 
Jerzego Popiełuszki, która stała się granicą moralną, nie 
pozwalającą pozostawać bezczynnym wobec przemocy sto
sowanej władzę PRL. (...)

Jak dziś ocenić tamte wydarzenia? Jaki był wymiar ofiar
nej, męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, jaki był 
wkład głodujących w przemiany demokratyczne Ojczyzny, 
osobisty wkład bieżanowskiego proboszcza ks. kanonika 
Adolfa Chojnackiego, opiekuna duchowego głodujących? 
Jaka jest cegiełka naszego bieżanowskiego społeczeństwa 
w odzyskanie suwerenności Polski? Myślę że mamy powód 
do dumy, a na te pytania warto odpowiedzieć, przynajmniej 
podjąć ten temat! Poświęcenie z tamtych lat nie było da
remne. Postawa uczestników protestu, aktywnych uczest

ników oporu i wspomagających mieszkańców była piękna. 
Warto o tym rozmawiać, wczytywać się w tablice pamiąt
kowe naszego nowego kościoła, prowadzić do nich dzieci. 
Pochodząca z 1985 roku Tablica Katyńska była pierwszą 
w Krakowie! Jakże wymowną jest inna, tablica poświęcona 
ks. Jerzemu Popiełuszce! Kto pamięta malowaną na de
skach i dyktach nazwę ulicy z imieniem zamordowanego 
Księdza? Tamte próby zostały przez odrodzony samorząd 
Krakowa utrwalone. Czy przypuszczaliśmy, że tak będzie? 
Pod tablicą poświęconą heroicznemu proboszczowi ks 
Adolfowi Chojnackiemu stoi do dziś oryginalny świecznik 
 dar nowohuckich hutników. Świecznik  ma kształt mapy 
Polski z gdańskimi krzyżami, z zaznaczonymi miejscami 
heroicznej walki i ofiar narodu w latach PRLu.

W trwającym przez 194 dni proteście głodowym wzięło 
udział 387 osób z 67 miejscowości. Zakończono go w 5. 
rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich 31 sierpnia 
1985 roku. Gdy w dniu 6 czerwca br. na placu Piłsudskiego 

w Warszawie rozpocz
ną się uroczystości be
atyfikacyjne ks Jerze
go, nie powinno nas, 
szczególnie Bieżano
wian tam zabraknąć. 
Abp Kazimierz Nycz 
informując o szczegó
łach beatyfikacji po
wiedział: „Jest to bło-
gosławiony męczennik 
za wiarę i za Kościół, 
męczennik w obronie 
godności człowieka, 
który jest stróżem gra-
nicy między dobrem 
a złem, którą bardzo 
często świat, nie tylko 
współczesny próbuje 

zamazywać”. Abp Nycz podkreślił, że docelowo relikwie 
ks. Popiełuszki zostaną tam, gdzie spoczywają obecnie tzn. 
przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu „bo ten 
omodlony grób nie może zostać pusty”. Jak dodał, część reli
kwii zostanie wyjęta z grobu, ale tylko po to, aby podzielić 
się z innymi parafiami. Może i do Krakowa, na ulicę ks. 
Jerzego Popiełuszki, do Parafii Narodzenia NMP w Bieża
nowie trafi taki cenny dar?

Stanisław Kumon
(fragment artykułu, który ukazał się w piśmie  

„Płomień” parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie  
z datą 4 kwietnia 2010 r.)

Zdjęcia z archiwum redakcji  
parafialnego miesięcznika z Bieżanowa

Inicjatywa protestu w Bieżanowie
Na początku lutego 85 roku, gdy pragnęliśmy zapro

testować przeciwko uwięzieniu działaczy Solidarności 
i KOR przez PZPR, nie miałem wątpliwości co do tego, 
że jedynym miejscem w Krakowie, gdzie może odbyć się 
planowany przez nas protest głodowy jest parafia księdza 
Adolfa Chojnackiego w Bieżanowie Starym. Wysłałem tam 
Radka Hugeta, który wykazywał największą determinację 
w podjęciu tej formy protestu. Przebywała wówczas u mnie 
w domu przy ul. Zakątek z gościną Anna Walentynowicz 
wraz z dwoma młodymi dziewczynami Anią  studentką 
KUL w Lublinie i gdańszczanką, zamieszkałą przy ul. Ża
biniec, której imienia nie pamiętam. Ania Walentynowicz 
żywo zainteresowała się naszą inicjatywą i poprosiła mnie 
o zgodę na uczestniczenie w tym przedsięwzięciu. Zgodę 
taką bez wahania wyraziłem, gdyż zależało mi na medial
nym charakterze przedsięwzięcia. Zarekomendowałem 
więc Anię Walentynowicz Radkowi Hugetowi. Medialność 
dzięki uczestniczeniu w głodówce Ani Walentynowicz na 
pewno wiele zyskała, ale Inicjatywa Przeciw Przemocy, 
której byłem jedynym rzecznikiem dość szybko utraciła 
możliwość sterowania poczynaniami pani Ani na terenie 
kościoła. Wkrótce Ania Walentynowicz przestała głodo
wać i zaczęła przejmować funkcję idetwórcy głodówki. Ini
cjatywie Przeciw Przemocy coraz trudniej było sprawować 
funkcję organizatora. Ania bowiem tak dalece skupiała na 
sobie uwagę, że zarówno działacze KPN, których jako ini
cjatorów wysłałem na głodówkę, jak i inni działacze Inicja
tywy Obywatelskiej Przeciw Przemocy, którzy tam zaraz 
doszli, nie byli w stanie realizować zaleceń wychodzących 
od nas, czyli tych członków Inicjatywy, którzy pozostawali 
na zewnątrz. W tej sytuacji powołaliśmy zespół redakcyjny 
pod kierownictwem Janka Rokity, który napisał komu
nikat opublikowany przeze mnie w mediach zachodnich. 
W komunikacie nadaliśmy odrębność statusu protestowi 
głodowemu w Bieżanowie Starym. W tym czasie młodzi 
działacze, skierowani do Bieżanowa Starego na protest 
głodowy przez Inicjatywę Obywatelską Przeciw Przemocy, 
podejmują rozmowy ideowe na temat dalszych form oporu 
przeciw peerelowskiemu systemowi i rodzi się tam pomysł 
utworzenia organizacji Wolność i Pokój, do której kieruję 
z KPNu  tych, którzy nie są zaangażowani w działania po
lityczne z Radkiem Hugetem i Agatą Michałek na czele.

Zygmunt Łenyk,
prezes Związku Konfederatów  

Polski Niepodległej 1979-89

STAN ZAGROŻENIA. Jesteśmy wzruszająco heroiczni, 
niezwykle ofiarni i przykładnie solidarni w chwilach zagro-
żenia, jak podczas dramatycznej powodzi, która zniszczyła 
nasz kraj. Sprawdzamy się na niejeden medal! – także na 
szczeblu władzy czy tylko na szczeblu społecznym? A gdyby 
tak ogłosić podobny stan w przypadku budowy dróg, włącznie 
z autostradami, oświetlenia, sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej, bazy sportowo-rekreacyjnej,  kulturalnej, oświatowej itp. 
I gdyby ten stan obowiązywał tak przy podejmowaniu decyzji, 
jak i przy jej wykonywaniu. Może jesteśmy stworzeni do sku-
tecznego działania, budowania państwa, jego dostatku i bez-
pieczeństwa tylko w stanach zagrożenia?

UWAGA – WYBORY. Skoro mamy wybierać – prezydenta 
kraju, a jesienią radnych wszystkich szczebli -  to chciałbym 
wiedzieć, jak taki kandydat/ kandydatka zwraca się do swoich 
przełożonych (pada do nóżek?), a jak do swoich podwład-
nych (stosuje mobbing, drze gębę?), jakim naprawdę jest 
człowiekiem poza wizerunkiem oficjalnym i medialnym. I do 
czego ma mu służyć zdobyta władza (nie mówiąc o tym, że to 
on ma sprawować służbę publiczną) – do rekompensaty kom-
pleksów, do pomnożenia majątku? Czy jest służbistą, który 
zawsze przewrotnie wyjaśni swoją inercję i nieróbstwo, czy 
reaguje jak człowiek, czy jest odważny i odpowiedzialny, czy 
błędy zwala na innych, a sukcesy przypisuje sobie? Co mówi, 
a co i w jakim stylu robi? Wybory na chybił-trafił. Oby jak  
najmniej było pomyłek.

POLSKA AFRYKA. Polecam „Kapuściński Non-Fic-
tion” Artura Domosławskiego nie tylko dlatego, że znako-
micie napisane i udokumentowane, ale przede wszystkim 
dlatego, że Kapuściński, choć zdemitologizowany, pozostaje 
dla mnie wzorem warsztatu dziennikarskiego, który w swo-
im czasie przekazywałem także młodym adeptom. Wyimki 
z jego twórczości mogłyby i powinny wypełnić niejeden po-
nadczasowy kalendarz. W artykule zatytułowanym „Elita 
władzy” Kapuściński pisze: (…) „Dzisiejsze wynaturzenia elit 
afrykańskich są następstwem tego, że walka o niepodległość 
toczyła się w oderwaniu od kwestii społecznej, że hasłem kon-
kretnym była wolność, a nie równość. Wynikało to głównie 
z niedojrzałości politycznej mas. Ale wynikało również z sa-
mego stylu walki o niepodległość, stylu narzuconego przez 
kolonialistę (podk. JK), ale przyjętego przez wiele kierowni-
czych ośrodków niepodległościowych, stylu polegającego na 
przetargach, kompromisach, pertraktacjach, poprawkach 
konstytucyjnych, gwarancjach kartowanych za kulisami bez 
odwoływania się do mas”. Za ten artykuł, pisany do użytku 
wewnętrznego PAP (pewnie także do użytku służb specjalnych 
PRL), a przez przypadek przedrukowanego w „Polityce”, pol-
ski korespondent musiał na własną rękę czmychać z Kenii. 
To było w latach 60-tych ub.w., gdy Afryka zrzucała jarzmo 
kolonializmu, zrzucała je na zimnowojennej arenie Zachodu 
i Wschodu, które inspirowały, pomagały i dyktowały warunki. 
Czy dzisiejsza Afryka jest wolna, bezpieczna i dostatnia swoim 
bogactwem – widać, że nie. Gdyby zrobić paralelę i przenieść 
na to ruchy wolnościowe w Europie Wschodniej lat 90-tych 
ub.w., to widać na czym w gruncie rzeczy one polegały. Na 
dogadaniu się kolonizatorów Wschodu i Zachodu, by im żyło 
się jeszcze lepiej, a reszcie jako tako. Gdy na Zachodzie jest 
demokracja, to na Wschodzie, w tym u nas, jest demokracja 
postkolonialna. Wyprzedaż majątku narodowego, uwłaszcze-
nie reżimowej i opozycyjnej nomenklatury, puszczenie samo-
pas internacjonalistycznych służb specjalnych, wykańczające 
wojny partyjne, korupcja i nepotyzm charakteryzują nie tylko 
naszą gospodarkę, system sądowniczy, działanie administra-
cji państwowej i samorządowej – jakby na wzór afrykański. 
Paradoksalnie, nawet klimat staje się podobny.

Jarosław KaJDańsKi

Od re dak to ra

Trzy gro sze

Zło dobrem zwyciężaj – to motto Jego kapłaństwa. W niedzielę 6 czerwca w Święto Dziękczynienia na placu Piłsudskiego w Warszawie beatyfikowano 
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKĘ, męczennika za wiarę i Ojczyznę, kapelana „Solidarności” bestialsko zamordowanego przez komunistyczną Służbę Bezpie-
czeństwa. W tym roku minęła 25. rocznica najdłuższej w dziejach PRL głodówki protestacyjnej. Trwała 194 dni, wzięło w niej udział 387 protestujących 
z całej Polski. Protestowali – pół roku po zamordowaniu ks. Popiełuszki - w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Bieżanowie. 
Upamiętniają to tablica i nazwa ulicy.

25. rocznica protestu głodowego w Bieżanowie
(19 lutego – 31 sierpnia 1985)

Fot. Jarosław Kajdański
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CHCESZ UCZYĆ SIĘ W PRZYJAZNEJ, 
ŻYCZLIWEJ ATMOSFERZE – PRZYJDŹ DO NAS!

Nasza oferta to:
– rozszerzony wymiar zajęć z języka angielskiego
–  konsekwentny i efektywny system pracy wychowawczej
– system konsultacji indywidualnych
–  doświadczona kadra – większość to nauczyciele 

dyplomowani i egzaminatorzy OKE
– wysoki stopień skuteczności nauczania
–  100% zdawalności egzaminu maturalnego w latach 

2006, 2007, 2008, 2009
– zajęcia w godzinach 8.00-16.00
– dziennik elektroniczny
– bezpieczeństwo
–  uczniowie ze średnia 5.0 (również z gimnazjum) 

zwolnieni są z opłat czesnego
– o przyjęciu decyduje TYLKO rozmowa kwalifi kacyjna
– czesne TYLKO 250 PLN

Liceum Ogólnokształcące 
im. Bogdana Jańskiego

30-612 Kraków, ul. Witosa 9
tel. 12 654-57-82 wew. 112, 106; 

664-455-402
http://www.lokrakow.janski.edu.pl

JESTEŚMY SZKOŁĄ ROZWIJAJĄCĄ UMIEJĘTNOŚCI 
I WYOBRAŹNIĘ UCZNIA

l Mieszkaniec Kozłówka zwraca uwagę na śmietnisko, 
jakie panuje na zapleczu sklepu 
Ava Market sieci Lewiatan. I że 
dalej „zapaskudzony” jest billbo
ard przy ul. Wlotowej, na który już 
nie można patrzeć. Sprawdziliśmy 
– akurat na zapleczu Ava Market 

było uprzątnięte, ale natrafiliśmy (trudno przeoczyć – na 
zdjęciu) przesypujące się kontenery ze śmieciami na par
kingu przy ul. Na Kozłówce.

l Dzięki staraniom Dzielnicy XI załatano dziurawą 
nawierzchnię ul. Gryglewskiego (na razie bez chodnika), 
połatano także ul. Mochnackiego. Niestety, karkołomne 
dziury są jeszcze na ul. Dauna  co zgłaszała nam poiry

towana Czytelniczka, która dodaje, że sprawcami są m.in. 
samochody dostawcze dużego tonażu, które dojeżdżają 
tędy na budowę.

l W kwietniowych „W”, w rubryce Lokalne Forum 
zamieściliśmy list Czytelniczki,  dotyczący niefachowej 
przycinki drzew przy kościele w Piaskach Wielkich. Popro
szono nas o ponowne sfotografowanie tego miejsca, co ma 
wykazać, że drzewa zazieleniły się tak, że nie wygląda to 
najgorzej. Niech ocenią Czytelnicy – oba zdjęcia dla po
równania.

l Czytelniczka z Bieżanowa sygnalizuje, że na wysokości 
wieżowca przy ul. Duża Góra 37, za przystankiem tram
wajowym, naprzeciwko kościoła, w miejscu gdzie jest kiosk 
–  samochody rozjeżdżają trawnik.

14 maja otwarto w bibliotece w Swoszowicach przy ul. 
Chałubińskiego 47 kolejną wystawę z cyklu „Rodzinne pa-
sje”, prezentującą twórczość uzdolnionych mieszkańców 
dzielnicy, związanych z pracownią Jacka Ożoga w Domu 
Kultury we Wróblowicach. Tym razem do końca czerwca 
możemy obejrzeć obrazy Wiesławy Tais.

Artystka urodziła się w Oświęcimiu, jednak od 29 lat 

mieszka w Swoszowicach. Wystawa „W drodze” jest prze
krojem jej twórczości. Wcześniejsze obrazy przedstawia
ły pejzaże oraz martwą naturę, a malowane były farbami 
olejowymi i pastelami. Obecnie to ludzie są jej największą 
inspiracją. W szczególności interesuje się postacią kobiety 
i emocjami ukazującymi się na jej twarzy. Maluje farbami 
akrylowymi na różnych powierzchniach – m.in. na drewnie.

Oryginalność prac Wiesławy Tais sprawiła, że jej obrazy 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów. 

Tekst i foto: ElżbiEta ĆwiK

Apel o pomoc 
dla Jacka Romańczyka

Malarze z pracowni DK „Wróblowice” zaangażowali się 
obecnie w akcję zbierania funduszy na leczenie 30letniego 
mieszkańca Swoszowic – Jacka Romańczyka, który od 16. 
roku życia zmaga się z przerzutami choroby nowotworo
wej. Mimo to stara się prowadzić normalne życie – pracuje 
jako kierownik biura handlowego firmy we Wrząsowicach. 
Pomimo wieloletniego leczenia choroba 7 lat temu powró
ciła i nie chce dać za wygraną. Od 10 lat w walce wspiera 
Jacka żona, cała rodzina, przyjaciel oraz mnóstwo ludzi 

dobrej woli. 1,5 roku temu zdarzył się pierwszy cud – choć 
lekarze nie dawali żadnych szans na powiększenie rodziny, 
to urodziły się bliźniaki. 

Jeśli chcieliby się Państwo przyłączyć do akcji, zapra
szamy do wzięcia udziału w aukcji obrazów malarzy zwią
zanych z pracownią we Wróblowicach, która odbędzie się 
pod koniec czerwca w Grotesce. Obrazy naszych lokalnych 
artystów można również nabyć w Domu Kultury we Wró
blowicach. Chętnych prosimy o kontakt:  tel. 12 654 95 63.

Każdy, kto chciałby pomóc, może wpłacić też pieniądze 
na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

BSR o/Kraków 58 85890006 0000 0011 1197 0001  
z dopiskiem: „leczenie Jacka Romańczyka”

Fot. Archiwum domowe Jacka Romańczyka

Sygnały

PRYWATYZACJA UZDROWISKA. Ministerstwo Skar
bu Państwa podpisało umowę sprzedaży ok. 92 % udzia
łów w spółce Uzdrowisko Kraków Swoszowice. Ogłoszony 
w ub.r. przetarg wygrała firma STP Investment S.A. z Boch
ni, nabywając udziały za ok. 18 mln zł. Kupujący zobowiązał 
się, że przez okres 3 lat utrzyma stan zatrudnienia pracow
ników zatrudnionych w Spółce na czas nieokreślony, na 
poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy.

PLAN ROZWOJU. Został przygotowały „Program two
rzenia i ulepszenia infrastruktury komunalnej dla osiedla 
Swoszowice”, który trafił obecnie pod obrady Rady Miasta 
Krakowa. Priorytetem jest wybudowanie kanalizacji sani
tarnej i opadowej w całej dzielnicy oraz zmodernizowanie 
infrastruktury drogowej i ciepłowniczej (m.in. stopniowe 
przechodzenie z ogrzewania węglowego na ciepło z sie
ci miejskiej). Program ma się przyczynić do zachowania 
uzdrowiskowych funkcji Swoszowic. Do 2025 r. w rejon ten 
ma zostać zainwestowanych ok. 180 mln zł.

NOWA DROGA. Swoszowice nadal czekają na uchwalenie 
planów zagospodarowania. Wynika to z faktu, że cały czas 
mieszkańcy zgłaszają do niego swoje uwagi. Najwięcej emocji 
i protestów wzbudza plan budowy nowej drogi łączącej ul. Bo
rowinową z ul. Miarową. Miałaby ona odciążyć ul. Kąpielową 
biegnącą przez ochronną strefę Uzdrowiska. Mieszkańcy nie 
zgadzają się, aby droga szła przez ich działki w obawie przed 
nasileniem ruchu. Władze argumentują, że nowa droga nie 
będzie obciążona tranzytem, a posłuży jedynie do łączyła osie
dla domów jednorodzinnych, pozbawionych dojazdu.

PRZEBUDOWA ULICY. Pojawił się plan przebudowy ul. 
Chałubińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kąpielową 
do granicy Krakowa. Ma ona zastać poszerzona i wyremon
towana – z miejscem na chodniki oraz kanalizację opadową. 
Również te plany wzbudzają wśród mieszkańców kontro
wersje, gdyż wiążą się z zabraniem części ich działek.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących 
nowych planów dla Swoszowic, można dzwonić do siedziby 
Rady Dzielnicy X  tel. 12 421 95 78.

ElżbiEta ĆwiK

Zmiany dla Swoszowic

Obrazy z pasją

W tym roku – powyższym apelem  - nietypowo  świę-
tujemy DZIEŃ RODZINY w „Wiadomościach”, którym 
w czerwcu tradycyjnie zbieramy rozrzucone po kalenda-
rzu dni: Babci, Dziadka, Matki, Ojca i Dziecka. 

Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim rodzinom  
– w skali jednego domu, ulicy, osiedla, miasta i kraju.  
Szczególne życzenia kierujemy do rodzin dotkniętych 

 chorobami,  jak w przypadku pana Romańczyka, a także wielu 
polskich rodzin dotkniętych tegoroczną klęską powodzi.

Gabinet okulistyczny
informacja: 12 658 11 14 

lekarz przyjmuje: pon. w godz. 15 - 18
l komputerowe badanie ostrości wzroku + dobór soczewek 
kontaktowych = 30 zł l badanie dna oka, + pomiar ciśnienia  
wewnątrzgałkowego = 50 zł

Salon optyczny
l soczewki okularowe: progresywne, dwuogniskowe,  
fotochromowe l naprawa okularów l realizacja recept  
na okulary 

Przy zakupie okularów – badanie gratis

EURO OPTYKA

Zapraszamy: pn. - pt. 10 - 19
Przystanek „Bieżanowska”

Al. Dygasińskiego 2d, tel. 12 658 11 14


