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WIADOMOŚCI
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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tradycja od 1995 r.

Anteny protestu � Maltańczycy na Woli � Dworowana kultura  
Cd. na Białoruskiej � Tunele Łagiewnickiej � Droga do marzeń

� Plac Targowy „MANHATTAN”,  Wola Duchacka, 
ul. Białoruska 7, I p., pok. 75, tel./fax 012 655 72 45

� Hurtownia parapetów – Zabłocie
ul. Romanowicza 17, tel./fax 012 296 00 58

649,−

tel. 012 642 65 50
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RREEMMOONNTTYY MMIIEESSZZKKAAŃŃ

Ceny brutto z montażem

1350,−
RATY 1%

OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
◗ szybkie i dogodne terminy
◗ wszystkie kategorie prawa jazdy
◗ kursy dla przewoźników rzeczy i osób 
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Badania psychologiczne dla kierowców i innych zawodów 

ul. Topolowa 32
Tel. 012 421 44 21, 0501 458 335, 0602  258 246

�� stomatologia zachowawcza �� ortodoncja
�� protetyka

40 lat tradycji Kontrakt z NFZ
PRZYCHODNIA

STOMATOLOGICZNA

Pon. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 18

ul. Kalwaryjska 92 (przy Matecznym)
tel. 012 656 47 73

ZATRUDNIMY DO PRAC
porządkowo-czystościowych

Przyjęcia: 
os. Kurdwanów, ul. Wysłouchów 40/2a

012 413 89 92, 511 393 728

STUDIO FOTOGRAFICZNE

Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon − piętro, sklep tel. 012 655 34 60, studio tel. 0501 696 789

Zdjęcia: ślubne i okolicznościowe, techniczne i do dokumentów
Realizujemy zlecenia cyfrowe i tradycyjne
Możliwość wynajęcia studia – zapraszamy do współpracy
Fotoreportaże i zlecenia w terenie

KSERO, BINDOWANIE, LAMINOWANIE
ARTYKUŁY FOTOGRAFICZNE I BIUROWE

OPRAWA OBRAZÓW

Marzena Szurek mieszka z rodzicami na Woli Du-
chackiej - Wschód, żyje w świecie pragnień. Jedne no-
si w sobie latami, pielęgnuje i rozwija. Innym pozwala
zaistnieć, wybrzmieć pełnym głosem i odejść. Na jesz-
cze inne czeka w skupieniu, by ich nie przeoczyć, gdy
nadejdą. Ludzi takich jak ona zwykło określać się mia-
nem artysty niepełnosprawnego. To prawda spraw-
dzalna tylko w wymiarze fizycznym, w swej duchowości
przerasta wielu nas sprawnych różnie.  

Cd. na str. 7

Sztuka odkrywania
marzeń

Rys. Marzena Szurek

22 stycznia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej na Woli
Duchackiej – Wschód miało miejsce ważne wydarzenie.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90
oraz Gimnazjum Integracyjne nr 75 otrzymały imię
Polskich Kawalerów Maltańskich. Jak dotąd żadna pla-
cówka oświatowa w Krakowie nie ma takiego patrona. 

W uroczystości wzięli zaproszeni goście, m.in.
przedstawiciele Związku Polskich Kawalerów Maltań-
skich, Rady Miasta Krakowa, Wydziału Edukacji
UMK, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Dzielnicy XI
Podgórze – Duchackie, redakcji miesięcznika lokalne-
go „Wiadomości”, proboszczowie okolicznych parafii,
grono pedagogiczne ZSOI nr 7 oraz uczniowie. 

Uroczystości zainaugurowała msza św. w kościele pa-
rafialnym Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Szkol-
nej, część artystyczną uświetnił występ zespołu Kraków
Gospel Choir, były też okolicznościowe wystawy.

Szczegóły na str. 2

Szkoła maltańska 
na Woli Duchackiej Z pojemnikami do recyklingu przy Szkole Podsta-

wowej nr 27 na os. Piaski Nowe zawsze było sporo pro-
blemów. Na równi podpalali je wandale, jak i dewasto-
wali agresywni zbieracze surowców wtórnych. Dzieci
ze szkoły widziały z pewnością częściej mieszkańców
aktywnie biorących udział w recyklingu. Czy to jest pe-
dagogiczne, aby ustępować wandalom? 

Na stan pojemników i ich otoczenia przy ul. Pode-
dworze 16 miał także wpływ fakt, że to był jedyny ze-
staw do pełnego recyklingu (makulatura, szkło, metal,
plastik) na terenie całego osiedla. Cd. na str. 2

Antyrecykling

W wakacje ub.r. na dachu budynku
Szkoły Podstawowej nr 124 w Bieżano-
wie umieszczono stację bazową telefo-
nii komórkowej. Na antenę GSM nie
zgadzają się rodzice dzieci uczęszczają-
cych do szkoły, mieszkańcy Bieżanowa,
a nieprawidłowości w przedsięwzięciu –
za protestującymi – odkrył Urząd Mia-
sta Krakowa i Biuro Rzecznika Praw
Dziecka... Mimo tego maszt antenowy

wciąż góruje nad podstawówką. 
Szkoła przy ul. mjr. Henryka Suchar-

skiego niedawno obchodziła swój jubi-
leusz 130-lecia. W ponad stuletnim bu-
dynku uczą się dzieci z klas 0 – III. To
właśnie nad ich głowami znajduje się
maszt stacji sieci Era. Szkolny komitet
rodzicielski nigdy nie wyraził zgody na
budowę stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej. Cd. na str. 6

Nie chcą masztu GSM na szkole
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� Lokalne Forum � email: wiadomosci.krakow@wp.pl � Lokalne Forum �

EUROPA POTĘGĄ BEZ GRANIC. 13 grudnia ub.r. pod-
pisano w Lizbonie historyczny traktat, który reformuje
UE, a w przyszłości uczyni z niej Stany Zjednoczone Eu-
ropy, które dorównają największym: USA, Chinom, Rosji,
Indiom i Brazylii. Chodzi o to, aby potencjałowi gospodar-
czemu UE nadać ramy polityczne; ich brak jest wykorzy-
stywany przez innych, np. przez Rosję do prowadzenia
mocarstwowej polityki. Traktat będzie musiał być ratyfiko-
wany przez wszystkie 27 państw członkowskich, a jeśli tak
się stanie, to w 2009 r. wejdzie w życie. Z kolei 20 grudnia
ub.r. Polska została przyjęta do strefy Schengen, która
znosi granice wewnątrz UE. Poza strefą są jeszcze kraje
UE: Irlandia, Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia (przy-
stąpią w 2011 r.) i Cypr (przystąpi w 2009 r.). 
ZALUDNIONY KRAKÓW. Według GUS Kraków liczy
aktualnie 756 529 mieszkańców i jest drugim po Warsza-
wie miastem Polski pod względem liczby mieszkańców. 
... I TRUJĄCY. W dalszym ciągu Kraków znajduje się na
pierwszym miejscu w Polsce pod względem zanieczyszcze-
nia powietrza. Zabójczo normy przekraczane są na al. Kra-
sińskiego – aż o 240%. Emisja pyłów największa jest zimą,
gdy kumulują się zanieczyszczenia przemysłowe i komuni-
kacyjne z niską emisją pyłów, pochodzącą ze spalania paliw
stałych. W Krakowie, a szczególnie w Podgórzu, aż 12 proc.
mieszkań (ok. 30 tys.) ogrzewanych jest piecami węglowy-
mi. Przyczyną jest to, że gaz i olej są wciąż droższe niż wę-
giel. Ponadto wielu ludzi pali w piecach śmieciami... Mimo
filtrów, monitoringów i programów ekologicznych, Kra-
ków nadal zatruwa środowisko. Głównym powodem jest
zapaść komunikacyjna miasta oraz zwiększenie produkcji
m.in. w Hucie im. Sendzimira. 
PRZECIW SPALARNI. 2197 osób, w tym niektórzy radni
miasta, podpisali się pod protestem mieszkańców przeciw-
ko lokalizacji nowoczesnej spalarni odpadów na terenie
dzielnicy XII, w rejonie Rybitw, Przewozu lub os. Zlocień.
Na konsultacje społeczne przeznaczono aż 197 640 zł, ale
efektu tego zupełnie nie widać; protestujący są zawiedze-
ni i zbulwersowani sposobem prowadzenia „dialogu”
przez władze miasta. Wskazywana jest alternatywna loka-
lizacja na terenie oczyszczali ścieków „Kujawy” w Nowej
Hucie, co wywołuje z kolei protesty tamtejszych mieszkań-
ców i władz dzielnicowych. 
ZAKAZANY DYMEK. Radni miasta uchwalili zakaz pale-
nia tytoniu w parkach (na razie oprócz Plant i Błoni), na
placach zabaw oraz na przystankach MPK. Grozi za to
mandat do 500 zł. Przepis wejdzie w życie od połowy lute-
go. Zakaz palenia obowiązuje też w szkołach, w szpitalach
i w miejscach pracy. Wzorem innych państw europejskich,
polscy posłowie przygotowują ustawę rozszerzającą zakaz
palenia we wszystkich miejscach publicznych. 
WIĘCEJ TABORU. MPK wciąż zwiększa swój tabor.
W tym roku przybędzie 27 dwukierunkowych wagonów,
których pozbywają się Norymberga i Wiedeń. Cena jedne-
go to ok. 450 tys. zł, podczas gdy zakup „bombardiera” to
koszt 8 mln zł, a 105N („akwarium”) 2 mln zł. Tabor MPK
liczy w sumie 426 tramwajów różnego typu, w tym 33 no-
woczesnych – w br. ma ich być 50. 
ZAHAMOWANA PRYWATYZACJA. W 2004 r. rozpoczę-
to proces przekształcania przedszkoli samorządowych
w prywatne przedszkola prowadzone przez dotychczaso-
wych pracowników. Podobno w prywatnych płaci się tyle
samo co w publicznych, ale lepsze są warunki i bogatsza
oferta. W Krakowie sprywatyzowano dotąd 5 z 112 przed-
szkoli, gdy dla porównania w Gdańsku 14 z 60. Wydział
Edukacji UMK wyjaśnia, że pracownicy samorządowych
placówek nie są prywatyzacją zainteresowani. Ciekawe
dlaczego? 
ŚW. RAFAŁ DLA BOGATYCH. Pod koniec ub.r. NFI Pro-
gress kupił 100% akcji Scanmed Centrum Diagnostyczno-
-Lecznicze sp. z o.o, największej firmy działającej w sekto-
rze prywatnych usług medycznych w Krakowie. Zapłacił za
to 32 mln zł, w najbliższej przyszłości dokapitalizuje Scan-
med kwotą ok. 28 mln zł, aby pomóc spółce sfinansować
przejęcia mniejszych firm medycznych. Na stworzenie
ogólnopolskiej sieci prywatnych klinik spółka chce wydać
w sumie 42 mln zł. Fundusz chce sprzedać udziały w spół-
ce w 2010 r., do tego czasu firma ma znacząco poprawić
wyniki finansowe. Prezes Scanmedu Stanisław Helbich za-
kłada, że do 2010 r. sprzedaż spółki wzrośnie do 120 mln
zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyza-
cję) do 30 mln zł, a zysk do 11,6 mln zł. Poprawa wyników
to m. in. efekt planowanego otwarcia szpitala św. Rafała
przy ul. Bochenka na os. Piaski Nowe. Do 2010 r. pla-
cówka ta, wyposażona w 100 łóżek szpitalnych, ma zwięk-
szyć sprzedaż do 40 mln zł, wobec 7,2 mln zł prognozo-
wanych na 2008 r. Szpital ma zarabiać na leczeniu pa-
cjentów posiadających prywatne ubezpieczenia, w tym
turystach zagranicznych. 

Szkoła maltańska na Woli Duchackiej
Rada Miasta Krakowa w dn. 19 grud-

nia 2007 r. przyjęła projekt uchwały Pre-
zydenta Miasta o nadaniu Szkole Pod-
stawowej nr 90 i Gimnazjum Integracyj-
nemu nr 75, wchodzącym w skład Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Integracyj-
nych nr 7 – imię Polskich Kawalerów
Maltańskich. W uzasadnieniu uchwały
czytamy m.in.: 

Polscy Kawalerowie Maltańscy to część
Zakonu Maltańskiego, którego początki
sięgają XII w. Zakon słynie przede wszyst-
kim z działalności charytatywnej, formacyj-
nej, z organizacji pomocy przedmedycznej
i medycznej, pomocy starszym i niepełno-
sprawnym, a także nieuleczalnie chorym, organizacji piel-
grzymek i obozów dla dzieci i młodzieży. Aktywność człon-
ków Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich w zakresie
pomocy charytatywnej i wolontariatu może być drogowska-
zem dla młodych ludzi i znakomitym wzorem pomocnym
w edukacji. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 pro-
wadzi klasy integracyjne, w których uczy się wielu uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na poziomie każdej
klasy uczniowie zdobywają wiedzę, jak dostrzegać indywidu-
alne potrzeby innych osób oraz jak im pomagać. Idee Zako-
nu Polskich Kawalerów Maltańskich w dziedzinie pomocy
potrzebującym są tożsame z działalnością szkoły. 

*  *  *
Zakon Maltański jest najstarszym zakonem rycerskim

wywodzącym się ze wspólnoty mniszej, która w poł. XI wie-
ku utworzyła szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywa-

jących do Ziemi Świętej. Działalność
szpitalnicza i dobroczynna na rzecz cho-
rych stała się nieprzerwanie obszarem
działania Zakonu przez następne 900 lat. 

Późniejsze wstąpienie w szeregi
wspólnoty rycerzy uczestniczących w wy-
prawach krzyżowych oraz konieczność
obrony powstającego Królestwa Jerozo-
limskiego przed muzułmanami przyczy-
niły się do rozwoju także zbrojnej funk-
cji Zakonu. 

Tradycja szpitalnicza i rycerska ukształ-
towały charakter Zakonu, którego dewizą
stało się Tuitio Fidei et Obsequium Paupe-
rum (z łac. Obrona Wiary i Służba Ubo-

gim). Realizowane jest to poprzez charytatywną pracę Ka-
walerów i Dam Zakonu na płaszczyźnie pomocy humanitar-
nej, medycznej i innych działań społecznych. Działalność ta
prowadzona jest obecnie w ponad 110 krajach. 

Pierwotnie wspólnotę rycerzy nazywano Rycerzami Św.
Jana od imienia patrona – Św. Jana Jerozolimskiego. Na-
stępne nazwy – Zakon Rodyjski, a potem Maltański – bra-
ły się od terytoriów, jakimi dysponowali w swojej historii.
Pełna nazwa jest następująca: Suwerenny Rycerski Zakon
Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Po-
wszechnie używa się nazwy Zakon Maltański. 

Ponad dziewięćsetletnia ciągłość funkcjonowania Zako-
nu stanowi, że jest to jedna z najstarszych organizacji cywi-
lizacji łacińskiej. 

Źrodło: 
Biuro Prasowe UMK

www. zakonmaltanski. pl

Cd. ze str. 1
Po interwencji dyrekcji szkoły dzwony przesunięto na

wylot ulicy Podedworze (na odległym, niedostępnym skra-
ju osiedla), a w końcu zostały nawet stamtąd zabrane.
Z kolei władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”
nie spieszą się ze wskazaniem ani nowych, ani dodatko-
wych miejsc lokalizacji zestawów do recyklingu, tak aby
Krakowski Zarząd Komunalny jako instytucja gminna
mógł postawić nowe pojemniki. W ten sposób mieszkańcy
osiedla znaleźli się na recyklingowym zadupiu. Wyprzedza
ich nawet oporne do tej pory os. Kurdwanów Nowy, na
którym ostatnio pojawiło wiele dzwonów. 

Otrzymaliśmy w tej sprawie wiele sygnałów od zbulwer-
sowanych mieszkańców os. Piaski Nowe. 

* * *
Jak to jest, że dyrekcja szkoły podstawowej na Piaskach

Nowych uniemożliwia segregowanie śmieci mieszkańcom
poprzez swój wniosek, a Spółdzielnia skąpi kawałek miejsca
na osadzenie dzwonów do segregacji. To jakaś paranoja! Jak
mamy dbać o środowisko, o czysty świat dla naszych dzieci
i wnuków, jeśli dyrekcja szkoły daje taki przykład. Niestety nie
znam powodów, które skłoniły dyrekcję szkoły to tak hanieb-
nego czynu. 

Pozdrawiam, 
Wiesław Bondyra

Odpowiedź Krakowskiego Zarządu Komunalnego: 
Pojemniki z ul. Podedworze zostały usunięte na wniosek

dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 27. Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Piaski Nowe” nie wyraża zgody na ustawienie tych
pojemników na swoim terenie. Dopiero po wizji w terenie
będzie możliwe stwierdzenie, czy istnieje możliwość usta-
wienia pojemników gdzieś w okolicy, lecz na terenie gmin-
nym. Lokalizacja taka jednak musi spełniać pewne warun-
ki, jak dogodny dojazd obsługującego samochodu ciężaro-
wego, wolna przestrzeń nad pojemnikami do 6 m itp. –
przy zachowaniu zgodności przepisów wynikających z Pra-
wa budowlanego i Kodeksu drogowego. 

Obowiązek segregacji spoczywa na każdym mieszkańcu,
natomiast wzrost ceny za odbiór odpadów komunalnych
jest wynikiem wzrostu opłaty marszałkowskiej za składo-
wanie odpadów zmieszanych. Co oznacza, że przy wzrasta-
jących cenach za odbiór odpadów zmieszanych segregacja
odpadów wydaje się być jednym ze sposobów, aby zmniej-
szyć opłaty za wywóz śmieci. Selektywna zbiórka odpadów
w ogólnodostępnych pojemnikach typu dzwonowego jest
jednym ze sposobów na segregację odpadów. Zgodnie
z art. 4 Uchwały nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Kraków – gmina stwarza możli-

wość selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła, two-
rzyw sztucznych i metalu w ogólnodostępnych pojemni-
kach typu IGLOO lub KUBIK do selektywnej zbiórki su-
rowców wtórnych w następujących kolorach (odpowied-
nio): niebieskim, zielonym i białym, czerwonym lub żół-
tym, pomarańczowym lub żółtym. Natomiast obowiązek
(ustawowy) prowadzenia selektywnej zbiórki spoczywa na
każdym przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na od-
biór odpadów komunalnych – zgodnie z art. 8 ust. 2b Usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami). Wy-
starczy więc zwrócić się do wywoźnika, aby odebrał pose-
gregowane odpady. 

Aktualny spis lokalizacji gniazd do segregacji znajduje
się na stronie internetowej Krakowskiego Zarządu Komu-
nalnego w zakładce Gospodarka odpadami: 

www.kzk.com.pl
Z wyrazami szacunku, 

Daria Nurkowska – Steliga
podinspektor d/s gospodarki odpadami KZK

Od redakcji: 
O wyjaśnienie tej skandalicznej sytuacji zwróciliśmy się

do prezesa SM „Piaski Nowe”. Uzyskaliśmy zapewnienie,
że KZK otrzyma nowe wskazanie do postawienia dzwo-
nów. Oby tym razem było ich więcej. 

Jarosław Kajdański
Foto: archiwum „Wiadomości”

Antyrecykling

Dziękujemy 
za życzenia

Wszystkim serdecznie odwzajemniamy życzenia, jakie
otrzymaliśmy (pocztą tradycyjną i elektroniczną) z okazji
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Redakcja „Wiadomości”
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PRZYJD�!  ZOBACZ!  ZAPRASZAMY!

prowadzą zapisy do klasy „zerowej”
i 1 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum

na rok szkolny 2008/2009
W ramach czesnego oferujemy:

❏ j. angielski od zerówki 
(5 godz. tygodniowo w każdej klasie)

❏ j. niemiecki od klasy 4 (3 godz. tygodniowo)
❏ informatykę od zerówki
❏ plastykę i muzykę od zerówki
❏ rytmikę i gimnastykę korekcyjną od zerówki
❏ zajęcia na basenie (raz w tygodniu)
❏ poszerzoną liczbę godzin z matematyki i j. polskiego
❏ zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących
❏ zajęcia z logopedą i psychologiem szkolnym
❏ zielone i białe szkoły
❏ liczne koła zainteresowań
❏ klasy liczą do 15 osób.

Szkoła kameralna, zamykana, bezpieczna
Zajęcia obowiązkowe od 8.00 do 15.05
Świetlica szkolna czynna do godz. 17

Tel.: 012 658 44 72 (sekretariat)
e-mail: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

www.gimnazjum5.krakow.pl
www.szkolapodstawowa5.krakow.pl

Posiadamy także pojedyncze miejsca 
w innych klasach

Zapisy w sekretariacie szkoły

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 5, w budynku
parafialnym kościoła pw. Miłosierdzia Bożego

Spo³eczna 
Szko³a Podstawowa nr 5 
i Spo³eczne Gimnazjum nr 5 STO

POLSKI ZWI¥ZEK WÊDKARSKI

KO£O „WOLANIA”
zaprasza nowych cz³onków do

zapisywania siê
ul. Trybuny Ludów 21
wtorki w godz. 13 - 17

kom. 606 808 395

Walne Zebranie odbêdzie siê
w niedzielê 

27 stycznia 2008 r.
o godz. 9 rano 

w siedzibie Ko³a

– Budowa tunelu pod zabudowaniami Borku Fałęckie-
go jest możliwa. To byłoby rozwiązanie korzystniejsze dla
środowiska, ale droższe o ok. 100 mln zł – powiedział
„Dziennikowi Polskiemu” Stanisław Albricht z firmy „Al-
trans”, która przygotowuje koncepcje przebiegu Trasy Ła-
giewnickiej. Wariant ten uwzględniałby protesty miesz-
kańców. Przygotowywany jest też drugi wariant przebiegu
trasy na powierzchni. 

O protestach oraz o przebiegu planowanej trasy pisali-
śmy wielokrotnie na naszych łamach (np. w listopadzie
2006 r.)., o czym można przeczytać na naszej stronie: 
www.wiadomosci.krakow.pl

Trasa Łagiewnicka ma w przyszłości połączyć się z Tra-
sami Pychowicką i Zwierzyniecką w ramach III, między-

dzielnicowej obwodnicy Krakowa. W naszym rejonie za-
czynałaby się w rejonie ul. Witosa na Kurdwanowie, a koń-
czyła skrzyżowaniem z ul. Grota-Roweckiego na Ruczaju. 

Plany koncepcyjne zleca i koordynuje pełnomocnik pre-
zydenta Krakowa ds. inwestycji strategicznych Krzysztof
Adamczyk. Niestety, obietnice i zapewnienia pełnomocni-
ka często nie są dotrzymywane. Pamiętają o tym m. in.
mieszkańcy ul. Klonowica i Beskidzkiej na Woli Duchac-
kiej, gdy ówczesny wiceprezydent Adamczyk obiecał, że jak
uruchomiona zostanie południowa obwodnica autostrado-
wa, to wyremontowane i zmodernizowane zostaną drogi
dojazdowe na Woli Duchackiej. Na czas remontu ul. Wale-
rego Sławka wielkotonażowy transport (dowożenie mate-
riałów na budowę autostrady!) oraz komunikację miejską,

puszczono „chwilowo” ulicami Klonowica i Beskidzką. Ta-
bor MPK jeździ tam na stałe, a na remont i pełną moderni-
zację dróg i chodników wciąż brakuje pieniędzy. Ulice te są
zdewastowane od podstaw i deklaracje władz o odciążaniu
ruchu lokalnego mijają się w tym przypadku z prawdą. To
wywołuje uzasadnioną nieufność i wrogość mieszkańców
całego miasta i władze powinny o tym pamiętać przy pro-
jektowaniu i realizowaniu kolejnych inwestycji. 

Trasa Łagiewnicka o łącznej długości 3,4 km ma prowa-
dzić dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz tory tramwajo-
we. Linia ta o długości 1,6 km połączy pętlę na Kurdwano-
wie z liniami tramwajowymi na ul. Zakopiańskiej. Na wy-
sokości Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach ma powstać zintegrowany węzeł komunikacyjny,
tramwajowo-kolejowo-autokarowy wraz z dworcem prze-
siadkowym (z nastawieniem na pielgrzymów). Zarówno
skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Turowicza – Herberta, jak
i skrzyżowane z ul. Zakopiańską i dalej skrzyżowanie z ul.
Grota-Roweckiego maja być węzłami bezkolizyjnymi, czy-
li dwupoziomowymi. Tunele mają powstać na odcinkach:
700 m od ul. Witosa do linii kolejowej w Łagiewnikach,
450 m od ul. Piaseckiego do ul. Turonia i 500 m od ul. Psz-
czelnej do ul. Grota-Roweckiego. 

Aby zrealizować wariant z tunelami, Miasto musi po-
zyskać przynajmniej połowę środków finansowych z fun-
duszy unijnych. Koszt całości szacuje się na ok. 775 mln
zł. Budowę trasy Łagiewnickiej zaplanowano na lata
2015 – 2017. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Sprawę felernej ulicy poruszaliśmy na łamach „Wiado-
mości” już parokrotnie, między innymi z początkiem ubie-
głego roku. 

Ulica Białoruska do 2006 r. należała do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podgórze”, została wykonana wraz z bu-
dową osiedla Wola Duchacka – Wschód. Od jej powstania,
w latach 80-tych praktycznie nie była remontowana. Ko-
rzystając ze zmiany przepisów, Spółdzielnia przekazała
drogę Gminie Kraków. Nie uregulowano jednak do końca
stanu prawnego, przez co część gruntów, na których usytu-
owana jest ulica, nadal należy do osób prywatnych. O ile
w 2007 r. remont Białoruskiej był trudny do przeprowa-
dzenia z jeszcze jednego powodu – rozpoczęte nieopodal
inwestycje budowlane (przy ul. Włoskiej i ul. Wolności)
i transport technologiczny niszczący nawierzchnię – to
w tym roku naprawa drogi, szczególnie na najtrudniejszym
odcinku do ul. Malborskiej, jest już prawie pewna. 

Dotąd ze środków Rady Dzielnicy XI, na terenie któ-
rej znajduje się ulica Białoruska, udało się wyremonto-
wać tylko fragment drogi; od ul. Włoskiej w stronę placu
Manhattan (w okolicach wieżowców). Remont tego od-
cinka – jezdnia plus chodniki – kontynuowano także
w I połowie 2007 r., przeznaczając blisko 300 tys. zł z za-
dań powierzonych. 

Zakres prac objął także odcinki: od placu Manhattan do
ul. Włoskiej w kierunku ul. Dauna i w dół ul. Andricia aż
do ul. Macedońskiej, przełączka z ul. Andricia do ul. Dau-
na i Nowosądeckiej, a także dojazd z ul. Białoruskiej za
placem Manhattan do ul. Nowosądeckiej (choć tam zabra-
kło dosłownie paru metrów asfaltu). 

Gdy tylko była jakaś „spadówka” prac w innym rejonie
miasta, ekipy wynajęte przez Krakowski Zarząd Komunal-
ny (który z ramienia Gminy jest gospodarzem drogi) poja-
wiały się na Białoruskiej, aby etapowo (krótkimi odcinka-
mi) łatać wieloletnie zaniedbania. Dotyczy to odcinka na
wysokości ul. Estońskiej i Trybuny Ludów. Inna sprawa, że
wszędzie jakość wykonanych prac jest standardowa, czyli
że... już w nowym asfalcie są liczne (a miejscami niebez-
pieczne) ubytki zwane potocznie dziurami... 

Do wykonania zostało najtrudniejsze przedsięwzięcie –
odcinek od ul. Malborskiej do bloku przy ul. Estońskiej
8 i odcinek odcinek od ul. Trybuny Ludów 44 do ul. Biało-
ruskiej 19 w rejonie przychodni zdrowia, gdzie kompletnie
zniszczona jest nie tylko nawierzchnia, ale również chodni-
ki. Chodnika brakuje także na odcinku od skrzyżowania
z ul. Włoską do ul. Trybuny Ludów. 

Wcześniej opisany odcinek, od ul. Estońskiej w dół
do ul. Malborskiej, jest w tak złym stanie, że koszty jego
remontu porównywalne będą z kosztami budowy drogi
od podstaw; trzeba tam wymienić całą podbudowę.
W budżecie Dzielnicy XI nie ma tak dużych środków,
niemniej to dzięki zabiegom i działaniom radnych uda-
ło się wykonać poszczególne etapy ze środków KZK i co
więcej w budżecie miasta na ten rok zapisano wielote-
matyczne zadanie pn. „remont ul. Cechowej, Białoru-
skiej oraz utrzymanie ulic”, na co przeznaczono w sumie
14 mln zł. 

– Konieczność przeznaczenia pieniędzy na remont ul.
Białoruskiej została zgłoszona jako poprawka do tegorocz-
nego budżetu miasta – poinformowała nas na początku
stycznia Dorota Aslanidis, szefowa Referatu Obsługi
Dzielnic I-XVIII w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic
Urzędu Miasta Krakowa. – Wysokość przeznaczonych na
to zadanie środków będzie możliwa do ustalenia po prze-
prowadzeniu wizji w terenie przez przedstawicieli Krakow-
skiego Zarządu Komunalnego – dodała. Być może będzie
to ok. 0,5 mln zł. 

Zwykle na początku każdego roku dokonywany jest
przegląd dróg i ulic w dzielnicach pod kątem celowości
i kolejności zadań oraz ich zakresu. Dowiedzieliśmy się
w KZK, że ulica Białoruska na pewno będzie w tym roku
wyremontowana do końca. 

Na marginesie, mamy nadzieję, że ten pozytywny fakt
jest doceniony przez byłego zarządcę drogi, czyli SM „Pod-
górze”, a przede wszystkim przez mieszkańców, którzy po
przekazaniu drogi Gminie słali alarmistyczne monity, któ-
re zamieszczaliśmy także na naszych łamach. 

ROBERT RYL, (Kaj) 

Trasa Łagiewnicka w tunelach

Cd. na Białoruskiej
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www.kosmetyka.malopolska.pl

GABINET KOSMETYCZNY
SOLARIUM TURBO

ul. Nowosądecka 31 (012) 425 67 13

❖❖ MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Wskazania: trądzik, łojotok, suchość skóry, zaskórniki,
rogowacenie okołomieszkowe, rozszerzone pory, przebarwienia,
uszkodzenia posłoneczne skóry, rozstępy, odmłodzenie skóry
i likwidacja delikatnych zmarszczek. 

❖❖ NEODERMA Leczniczy zabieg głęboko złuszczający
niweluje trądzik − ropny, grudkowy, krostkowy, zaskórnikowy,
przebarwienia i rozstępy, wygładza zmarszczki, zmniejsza pory
skóry. Efekt po jednym zabiegu!

Peeling kawitacyjny − bezbolesny zabieg oczyszczania skóry
ultradźwiękami.
➢ Depilacja, henna ➢ Manicure, pedicure, tipsy, zdobienie
paznokci ➢ Zabiegi wyszczuplające: agyptos, parafango, 
elektroterapia; regenerujące, liftingujące, nawilżające;
lecznicze: jonoforeza, galwanizacja.

MIKROPERFORACJA  NASKÓRKA !!!
HIT na rynku kosmetycznym!!!! 

Alternatywa dla mezoterapii − wprowadzanie aktywnych substancji
w głąb skóry: * kwas hialuronowy i Syn−Ake − minimalizuje skurcze
mięśni i rozluźnia je, wygładza, zwiększa nawilżenie, redukuje
zmarszczki, pobudza syntezę kolagenu.

„OD−NOVA”

Kompleksowe leczenie schorzeñ krêgos³upa, 
stanów po urazach i kontuzjach

✦ FFIIZZYYKKOOTTEERRAAPPIIAA - PPEE££NNYY ZZAAKKRREESS
✦ Masa¿ leczniczy, relaksacyjny, terapia manualna
✦ Fitness rehabilitacyjny
✦ Gimnastyka z elementami tañca
✦ Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (indywidualna)
✦ NNOOWWOOŒŒÆÆ!!

❖ ZZAABBIIEEGGII MMOODDEELLUUJJ¥¥CCEE SSYYLLWWEETTKKÊÊ
❖ MMaassaa¿¿ lliimmffaattyycczznnyy ppooddcciiœœnniieenniioowwyy
❖ BBooddyy wwrraappppiinngg

ZZaappeewwnniiaammyy mmii³³¹¹,, kkaammeerraallnn¹¹ aattmmoossffeerrêê 
wwwwww..ffiizzyykkootteerraappiiaa-bbuutttteerrffllyy..ppll

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

RReejjeessttrraaccjjaa:: 
tteell.. 001122 665555 8899 4499,, kkoomm.. 00660099 667733 559922

profesjonalizm - doœwiadczenie - 17 lat tradycji

WWoollaa DDuucchhaacckkaa - ZZaacchhóódd,, uull.. BBeesskkiiddzzkkaa 3300 BB ((ppaawwiilloonn,, II pp..))

Zapraszamy: pn.-pt. 9-20, sob. 10-14

Czas studniówek – serdeczie zapraszamy!!!
NOWOŚCI: �� Trwała na rzęsy. 

�� Prostowanie chemiczne włosów − już od 150 zł
Tipsy, zdobienie pod żelem (3D), zabiegi parafinowe na dłonie

manicure, pedicure, przekłuwanie uszu i nosa, makijaże ślubne
SOLARIUM: Promocja − 1 zł za 1 min. NOWE LAMPY!!!

Marzeny Repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. Włoska 2A (naprzeciwko hipermarketu TESCO)

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 012 292 48 22 

OPTYK
pełny zakres szkieł okularowych,
bezpieczne okulary dla dzieci, 
lekkie soczewki plastikowe
bezpłatne komputerowe badanie wzroku
Od pon. do pt. w godz. 9−18, tel. 0501 718 154
NOWY ADRES: ul. Nowosądecka 31 

(obok przychodni okulistycznej)
Wykonujemy okulary na receptę z refundacją

Specjalny RABAT

10%

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. 012 425 51 79

RVG

CCCC IIII TTTTOOOO−−TTTTEEEESSSSTTTT
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: pon.− pt. 7.30−15.30, sob. 9−11
tel. 012 657 54 40, 0606 957 723

� Bezbolesne i bezstresowe 
pobieranie krwi z palca.

� Pełny zakres badań 
krwi, moczu i kału.

� Testy na zawartość
narkotyków w moczu.

AKADEMIA 
MEDYCYNY 
MANUALNEJ
Wola Duchacka, 
ul. Makowa 1  
tel: 0607 773 093

GABINET
MASAŻU
Skutecznie
pomagamy
przy:
dyskopatii, zawrotach
głowy, rwie kulszowej, 
ograniczeniu skrętu głowy,
bolesnym napięciu mięśni
szyi, drętwieniu,
mrowieniu. 

Likwidujemy bóle: 
pleców, karku, barku,
pomiędzy łopatkami
(pieczenie), bóle w obrębie
miednicy, bóle migrenowe,
zawroty głowy, 
szum w uszach.        

Z A P R A S Z A M Y

Szukam
magazynów 

na terenie

Podgórza
512 210 534

DOM KULTURY 
SM „KURDWANÓW NOWY”
Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach 8 – 15
Atrakcje: wyjazdy na baseny, sanki, jabłuszka (poza

Kraków), a także wyjścia do atrakcyjnych miejsc
w Krakowie (Cinema City, Smykoland itp.) 
Koszt tygodniowego karnetu wynosi 50 zł, 

a pojedyńczy dzień 12 zł
Zapisy i informacje: 

sekretariat Domu Kultury, 
ul. Witosa 39 

codziennie w godz. 8 – 20
tel. 012 654 40 05 (prosić Dom Kultury) 

❆ ❆ ❆

KLUB KULTURY „ZACHĘTA”
SM „NOWY PROKOCIM” 

Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat
W programie: 

� Zajęcia sportowo-rekreacyjne
� Wycieczki autokarowe za miasto
� Wyjazdy na basen

� Turnieje sportowe
� Konkursy plastyczne
� Filmy DVD
� Mini Play Back Show
� Bal przebierańców
� Ciekawe nagrody – wspaniała atmosfera

Informacje w Sekretariacie Klubu „Zachęta”
ul. Kurczaba 25, 

tel. 012 652 67 14, w godz. 13 – 19
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

❆ ❆ ❆

DOM KULTURY 
SM „NOWY BIEŻANÓW”

28 stycznia, pon. – Powitanie. Zapoznanie się. Tworze-
nie regulaminu, wyjaśnienie zasad bezpiecznego wy-
poczynku. Spotkanie z funkcjonariuszem policji.
Gry i zabawy „na dobry początek”. Młodzież: piłka
nożna, tenis stołowy, unihokej. 

29 stycznia, wt. – Wizyta na basenie w Bochni. Mło-
dzież: break-dance, tenis stołowy, koszykówka. 

30 stycznia, śr. – Dzień podróżnika. Zajęcia z tereno-
znawstwa, podstaw szyfrowania wiadomości, zabawy
edukacyjne. Młodzież: piłka nożna, tenis stołowy,
unihokej. 

31 stycznia, czw. – Wycieczka autokarowa na stok –
Rdzawka (zabawy na śniegu, zjazdy na sankach),
ciepły posiłek w miejscowej restauracji. Młodzież:
tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna. 

1   lutego, pt. – Dzień Twórczości. Zapoznanie uczest-
ników z różnymi formami teatralnymi. Wspólne
tworzenie programu artystycznego, występy. Mło-
dzież: wyjście na lodowisko. 

4   lutego, pon. – Dzień „zdrowej rywalizacji”. Zabawy
i konkursy sportowe. Zajęcia plastyczne z wykorzy-
staniem różnych technik, konkurs najlepszych prac.
Młodzież: piłka nożna, tenis stołowy, unihokej. 

5   lutego, wt. – Wizyta na basenie w Bochni. Młodzież:
break-dance, tenis stołowy, koszykówka. 

6   lutego, śr. – Bieg terenowy. Poznajemy naszą okoli-
cę poprzez rozwiązywanie zagadek oraz odnajdywa-
nie informacji w miejscach wskazanych na mapie.
Wizyta w pizzerii. Młodzież: unihokej, piłka nożna,
cymbergaj. 

7   lutego, czw. – Wyjazd na warsztaty edukacyjne
w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 

8   lutego, pt. – Wyjazd do kina. Podsumowanie wspól-
nie spędzonego czasu, wręczenie dyplomów. Mło-
dzież: marsz terenowy z ogniskiem. 

Informacje i zapisy: 
ul. Aleksandry 11, pawilon, I piętro, tel. 012 658 56 47

od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15 

FERIE ZIMOWE 2008 ❆ 28 stycznia – 8 lutego

WIAD_01’08-01.qxd  1/18/08  3:37 PM  Page 4



@ komputery i akcesoria
@ materiały eksploatacyjne 

do drukarek: tusze, tonery,
papiery

@ materiały biurowe
@ serwis komputerowy
@ serwis drukarek

@@ wydruki
@@ bindowanie
@@ laminowanie
@@ xero
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www.imnet.pl         e-mail: sklep@imnet.pl

Zaopatrzenie biur, firm
i przedsiębiorstw

Dostawy na telefon:
w Krakowie GRATIS

os. Piaski Nowe, pawilon, I p. ul. Łużycka 55
tel. 012 650 03 90, kom. 0501 422 272, fax: 012 650 03 91

Pon. − pt. 9 − 17

ul. Wielicka 79 (obok McDonald’s)
Pon. − pt. 10 − 18, sob. 10 − 14

ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ 
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

TANIE BILETY LOTNICZE,
AUTOKAROWE,

WYCIECZKI, WAKACJE

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZ¥TKI
WIZYTÓWKI
LAMINOWANIE
DORABIANIE KLUCZY

A-4 ➔➔ A-0

A-3 A-4
K S E R O
K O L O R

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39 (koło poczty), tel. 0502 34 86 84

Kraków,
ul. Wys³ouchów 1a, tel. (12) 654 54 45

NAJTAŃSZE POKROWCE
na fotele samochodowe
BAGAŻNIKI dachowe

NARZĘDZIA
dla warsztatów i sklepów metalowych

HURT − DETAL

" R O B I N "
Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

tel. 012 265 32 30, 012 265 32 31
www.robin.krakow.pl, e−mail: robin@robin.krakow.pl

Pn. − pt. 8−17, sob. 10−14

012 654 54 19
504 853 960
e−mail:
wiadomosci.krakow@wp.pl

Lecę 
reklamować się

w
„Wiadomościach”

wwwwww..zzaallmmaaxx..ppll

ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

Produkcja * Montaż * Serwis
Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel. 012 655 74 74

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce 

CENTRALA: 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2 
tel. 012 278 14 66, 012 278 13 95, fax: 012 289 44 40, 012 278 17 50

e-mail: info@bs-wieliczka.com.pl; www.bs-wieliczka.com.pl

✦ Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4 (przy ul. Halszki)
tel. 012 654 56 16, 012 654 84 55, 
fax: 012 654 87 01

BANKOMAT czynny całą dobę!

✦ Filia w Krakowie
ul. Wodna 2 (przy ul. Wielickiej)
tel.  012 655 23 68, 012 655 00 42, 
fax: 012 655 00 49

Z A P R A S Z A M Y D O  N A S Z Y C H  P L A C Ó W E K

Co daje karta kredytowa VISA Classic?
✪ do 51 dni bez odsetek ✪ wydanie i wznowienie bez opłat, 
✪ możliwość bezpłatnego użytkowania ✪ maksymalny limit do 20.000 zł, 
✪ minimalną wymaganą spłatę tylko 3% min. 40 zł miesięcznie, 
✪ możliwość uzyskania dla osób z dochodami netto już od 800 zł. 

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść 
na korzystnych zasadach do naszego Banku.

3 x bez opłat:
� wydanie karty − bez opłat
� wznowienie karty − bez opłat
� użytkowanie karty − bez opłat, jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Karta ludzi otwartych na świat

Karta kredytowa VISA Classic to
międzynarodowa karta płatnicza

zapewniająca jednocześnie wygodę
płacenia i kredyt zawsze pod ręką. 

Nie musisz już angażować
własnych środków na koncie.

Możesz więc robić zakupy zawsze,
kiedy przyjdzie Ci na to ochota.

Ogłoszenia drobne e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
❑ Przyjmę sprzedawcę do pracy w sklepie spożywczym na Woli Duchackiej 

− 886 944 683
❑ Szukam niani do dwóch maluchów na os. Kurdwanów − 510 210 703
❑ Kupię książki używane − 791−744−878
❑ Sprzedam stół i 3 krzesła w obiciu brązowym − 012 658 39 92
❑ Poszukuję jednopokojowego mieszkania do wynajęcia − 012 263 89 46
❑ Sprzedam okazyjnie: wagę sklepową do 15 kg, maszynę do pisania mechaniczną

i elektryczną, bagażnik na samochód osobowy, 3 beczki metalowe 200 l, wózek
przyczepy do roweru lub motorynki − 012 658 56 65, 0602 37 78 37

❑ Usługi transportowe, peugeot partner − 604 526 493
❑ Sprzedam małe białe szczeniaki rasy West Terrier − 696 440 514

Poliss f.p.

AKUMULATORY
� rozruchowe: do samochodów osobowych, ciężarowych,

motocykli, maszyn roboczych
� zasilające: do UPS−ów i innych urządzeń technicznych

H U R T    D E TH U R T    D E T A L  A L  S E R V I C E  S E R V I C E  

WOLA DUCHACKA, 
ul. Klonowica 15c

tel. 012 425 64 61 
www.poliss.krak.pl

✁

ALERGIE
pokarmy, pyłki, sierści

bezbolesne, komputerowe
testy i odczulania

Najnowocześniejszy, najskuteczniejszy w Krakowie BIOREZONANS
Przychodnie: Wola Duchacka, ul. Białoruska 15, NH, os. Na Skarpie 27

(obok Szp. Żeromskiego). Rejestracja tel.: 0609 805 797
www.biomax.krakow.pl

RZUĆ PALENIE!
JEDNYM ZABIEGIEM! 99% skuteczności
Terapie: otyłość, trądzik, astma, autyzm, ADHD, SM, zgaga, 
choroby żołądka i jelit, tarczyca, nerwica, depresja, miażdżyca,
zaburzenia rytmu serca, reumatyzm, terapie p/bólowe i inne

Aparat obsługuje lekarz (atest ISO9002)

niskie ceny

(certyfikaty)

rewelacyjne
efekty
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Cd. ze str. 1
O opinię w tej sprawie dyrektorka szkoły zapytała... dzie-

ci (w wieku od 6 do 9 lat), dając im do przekazania i wypeł-
nienia ankiety dla rodziców; nikt ich potem nie zebrał. 

Rada Dzielnicy XII, na której terenie znajduje się pod-
stawówka, nie opiniowała zamierzenia inwestycyjnego, nie
odbyły się w tej sprawie także niezbędne konsultacje spo-
łeczne z mieszkańcami. Przeciwko nadajnikowi GSM pro-
testuje ponad 600 osób; do swoich racji przekonują włoda-
rzy miejskich (petycję z podpisami wysłano do prezydenta
miasta), posłów z Krakowa oraz odpowiednie instytucje.
Mają po swojej stronie między innymi dzielnicowych
i miejskich radnych oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

Kontrowersje wzbudzają również przebieg i (nie) dopeł-
nienie formalności związanych z instalacją obiektu na
szkole. Do 19 września ub.r. teren nie był w żaden sposób
zabezpieczony; nikt nie pomyślał o bezpieczeństwie (naj-
młodszych przecież) uczniów szkoły. Nie prowadzono też
dziennika budowy, nie było na miejscu jej kierownika. Pra-
ce robotników wstrzymano do 15 grudnia na wniosek Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Rodzice
wciąż protestują, nie chcą posyłać swoich dzieci do szkoły,
na której zlokalizowany jest nadajnik GSM. Zamiast pod-
stawówki, wskazują inne miejsce, kilkaset metrów dalej,
pusty teren należący do PKP, którego kolej chce się po-
zbyć. Jednak koszt budowy nowego masztu wynosi ok. mi-
liona złotych, natomiast ten na szkole jest dużo tańszy... 

W wakacyjnych „Wiadomościach” (lipiec-sierpień 2007)
poruszaliśmy podobny problem; chodziło o przekaźnik fal
radiowych GSM zlokalizowany na dachu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarno-
górskiej, na os. Wola Duchacka - Wschód. Wówczas protest
mieszkańców sprawił, że dyrektor Wydziału Edukacji
UMK nie wyraził zgody na montaż dodatkowej anteny oraz
rozbudowę już istniejącej. Powołując się na przełomowe pi-
smo z Wydziału Edukacji, większość krakowskich rad dziel-
nic wydaje ostatnio negatywne opinie w sprawie stawiania
nowych przekaźników na dachach placówek oświatowych. 

ROBERT RYL

Szanowny Panie Redaktorze, 
W imieniu komitetu protestacyjnego, mieszkańców Starego

Bieżanowa i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podsta-
wowej nr 124 w Krakowie (w sumie ok. 700 osób) zwracamy się
z uprzejmą prośbą o przedstawienie na łamach „Wiadomości”
problemu, z jakim borykamy się od końca sierpnia ub.r. 

Pod koniec sierpnia ub. r na budynku Szkoły Podstawowej
nr 124 przy ul. Sucharskiego (filia szkoły mieszczącej się przy
ul. Weigla) zamontowano maszt dla 9 anten odbiorczo-nada-
wczych stacji bazowej GSM o planowanym zasięgu ok 15 km.
[...] do placówki tej uczęszczają małe dzieci w wieku 6-9 lat
(klasy 0-3). Jak wiadomo umowa z operatorem GSM została
podpisana w 2003 r. przez poprzedniego dyrektora tej placów-
ki pana Artura Paska, ale jak się okazało... bez zachowania
odpowiednich procedur. Na podpisanie umowy na okres 10
lat w pierwszej kolejności potrzebne jest: zgoda Rady Rodzi-
ców i zgoda Wydziału Skarbu UMK. Rada Rodziców nie zgo-
dziła się na tę inwestycję, gdyż nie została o tym nawet poin-
formowana. Jedyna zgoda dotyczyła montażu anteny... sateli-
tarnej. Cała dalsza procedura opierała się na uzyskaniu po-
trzebnych pozwoleń wydanych przez Urząd Miasta Krakowa. 

Następnym zastrzeżeniem jest to, iż budowy tej nie opinio-
wała Rada Dzielnicy XII. Z informacji przekazanych przez dy-
rektora Wydziału Edukacji pana Jacka Matuszka i Inspektora
Wydziału Ochrony Środowiska panią Annę Kossak wynika, że
Rada Dzielnicy została poproszona o wydanie opinii w tej
sprawie. Dlaczego w Radzie Dzielnicy nie ma nic na ten temat? 

Ponadto UMK nie ustalił stron postępowania, a jedyną in-
formacją na temat planowanej budowy przekaźnika było za-
mieszczenie informacji w BIP (Biuletyn Informacji Publicz-
nej). Obecnie mieszkańcy, po decyzji Wydziału Architektury
odmawiającej wznowienia postępowania i ustalenia ich stro-
nami, złożyli odwołanie do Wojewody Małopolskiego. 

Kolejnym, jakże dużym uchybieniem było realizowanie bu-
dowy w sposób niezgodny z prawem. Na miejscu nie było żad-
nej informacji (tablicy budowy), wskazującej zakres przeprowa-
dzanych prac, ani co najgorsze zabezpieczenia terenu, nie było
również kierownika budowy ani żadnej dokumentacji. Pod bu-
dowanym masztem beztrosko biegały małe dzieci, nie wiedząc
jak bardzo są tam niebezpieczne. A tyle się mówi o programie
„Bezpieczna Szkoła”. Widząc te zaniedbania rodzice zwrócili
się do Dyrekcji Szkoły o interwencję i jakże dużym zaskocze-
niem była decyzja podjęta w tej sprawie. Pani dyrektor Ewa
Kazberuk oznajmiła rodzicom, iż nie ma na to wpływu, ponie-
waż budową nie zajmuje się ona, lecz wykonawca. 

To na dobre zezłościło rodziców martwiących się o bezpie-
czeństwo swoich maluchów. Dyrekcja dodatkowo zakazała
fotografowania śmiertelnego dla małych dzieci zagrożenia,
spowodowanego przez zaniedbania firmy budowlanej. Po-
nadto wszyscy rodzice dostali zakaz wchodzenia na wyższe
piętra szkoły, na których również nie zadbano o wykonanie
zabezpieczeń przy wejściach do pomieszczeń technicznych
budowanej stacji [...]. 

Widząc brak możliwości interwencji ze strony pedagoga ja-
kim jest Pani Dyrektor – to doprawdy skandal – zwróciliśmy
się do PINB (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go), który zdecydował o czasowym zamknięciu budowy w ter-
minie od 2 października do 15 grudnia. Dopiero wówczas po-
stawiono ogrodzenie uniemożliwiające dostęp maluchów do
niebezpiecznej strefy. Rodzicom zakazano wchodzić na wyż-
sze piętra szkoły, ale pracownikom firmy budowlanej zezwo-
lono na korzystanie z toalet... dla małych dziewczynek! Czy to
jest moralne i bezpieczne zachowanie Dyrekcji Szkoły? Zo-
stało to opisane w piśmie do wiceprezydent Krakowa pani
Elżbiety Lęcznarowicz. 

Z informacji podawanych przez Dyrekcję Szkoły wynika,
że tylko 38 % rodziców opowiada się przeciw stacji bazowej,
reszta czyli 62 % jest za tym, aby przekaźnik został. Wyniki
prawdopodobnie pochodzą z anonimowych ankiet, które na-
uczyciele na polecenie Dyrekcji rozdawali małym dzieciom
w celu przekazania ich rodzicom. Niektóre dzieci nie dostały
ich w ogóle, ponieważ (jak powiedziano) zdanie ich rodziców
jest znane, przez co zostały „wyróżnione” przy całej klasie.
Niektóre z nich płakały. Ankiet tych nawet nie pozbierano,
a wyniki, które zaprzeczają ilości podpisów na liście „prze-
ciw” zaczęto podawać do publicznej wiadomości. 

Pragniemy zaznaczyć, że nieanonimowo, lecz oficjalnie
(z podaniem imienia i nazwiska) przeciw budowie opowie-
działo się aż 90 % rodziców, co udokumentowane jest w po-
staci podpisów na listach protestacyjnych. 

Na opisane łamanie przez Dyrekcję zasad BHP, ochrony
sanitarno-epidemiologicznej oraz sposobu przekazywania in-
formacji za pomocą dzieci zainterweniował również Rzecznik
Praw Dziecka [...]. 

To doprawdy nie do pomyślenia, ale Dyrekcja Szkoły po-
mimo rażących zaniedbań, narażenia osób przebywających
w szkole na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia nadal
uważa, że nic się nie stało i wszystko jest w porządku! [...] 

Następnym zaniedbaniem ze strony inwestora jest brak
przeprowadzenia badań wytrzymałościowych murów. Szkoła
wybudowana została w 1932 r. na zaprawie wapiennej, która
jest bardzo krucha, w terenie, który dziś należy do zalewo-
wych – częste wylewania pobliskiej rzeki Serafy, powodujące
podtapianie pobliskich zabudowań (ostatnie we wrześniu
2007 r.). Nie były podczas projektu przeprowadzane żadne
badania geologiczne gruntu ani wytrzymałościowe ścian, któ-
rych już pobieżne oględziny wskazują na znaczne osłabienie.
Szkoła ta ma po prostu „kruche” mury, widać to po odpada-
jącym tynku i zaciekach na zewnętrznych ścianach. Do tego
fakt, iż w pobliżu są tory kolejowe (drgania terenu od przejeż-
dżających pociągów odczuwalne są w odległości do kilkuset
metrów od torów) powodują pękania ścian pobliskich zabu-
dowań. Czy nie spowoduje to pękania ścian starej szkoły, któ-
rej kruche, przemarznięte mury są już wystarczająco osłabio-
ne, aby narażać je na dodatkowe obciążenia? Ekspertyzy ta-
kiej nie wykonano. 

Obecnie opracowany został Raport Oddziaływania na
Środowisko, w którym ekspert obalił prawdziwość Raportu
przedstawionego przez inwestora, zwracając szczególną uwa-
gę na to, iż został on wykonany w sposób schematyczny, nie
odpowiadający temu konkretnemu przypadkowi. 

Posłuży on jako dowód w planowanej rozprawie admini-
stracyjnej, której zadaniem będzie ukazanie, że pozwolenie
na budowę zostało zdobyte na podstawie niewłaściwego
opracowania. Pomoc podczas planowanej przez protestują-

cych rozprawy z udziałem społeczeństwa zadeklarowali eks-
perci z tej dziedziny. 

Komitet Protestacyjny
(lista nazwisk, w tym członków prezydium Komitetu) 

Skróty i korekta od redakcji. W załączeniu otrzymaliśmy
prezentowane zdjęcia (dostępne na stronie: www.sp124.e.
krakow.pl), pismo od Rzecznika Praw Dziecka, od Powia-
towego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego w Krakowie, pismo wystosowane ostatnio do Ministra
Edukacji Narodowej, a także publikacje z prasy. Przypomi-
namy, że o kontrowersjach wokół instalowania masztów na
szkołach pisaliśmy w „Wiadomościach“ już w lipcu ub.r. 

Aby przybliżyć pełny obraz opisanej sytuacji, zamiesz-
czamy rację drugiej strony, której wyrazicielem jest były
przewodniczący, a obecnie radny Dzielnicy XII, znany spo-
łecznik i zasłużony bieżanowianin pan Stanisław Dziob (je-
go wypowiedź ukazała się na łamach pisma samorządowe-
go „Dwunastka“ w listopadzie ub.r.): 

Z uwagi na na nieścisłości i tendencyjne przedstawienie
sprawy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na Szko-
le Podstawowej nr 124 przy ul. Sucharskiego przez Komitet
Protestacyjny i media (prasa i telewizja) stwierdzam: 

1. Umowa na budowę stacji bazowej na SP 124 została za-
warta już w r. 2003 przez ówczesnego dyrektora szkoły pana
Artura Paska. Stało się to za wiedzą i zgodą Rady Pedago-
gicznej i Rady Rodziców szkoły. Ponad trzy lata trwało przy-
gotowanie dokumentacji, załatwienie uzgodnień, postano-
wień i decyzji. Pozwolenie na budowę uzyskano dopiero
16.04.2007 r. 

2. Komitet protestacyjny na dwóch kolejnych spotkaniach,
najpierw w salce katechetycznej kościoła, a następnie „pod
chmurką“, usiłował groźbami pikiet, prokuratorem za łapow-
nictwo, podawaniem absolutnej nieprawdy co do oceny szko-
dliwości oddziaływania, podzielić społeczeństwo ma uczci-
wych (popierających protest) i tych nieuczciwych – łapówka-
rzy, tzn. tych, którzy protestu nie popierają... Tych „nieuczci-
wych“ w Bieżanowie jest jednak zdecydowana większość.
Protestu nie poparł Kościół i odmówił wynajęcia sal na tere-
nie kościoła, nie poparła żadna licząca się organizacja, towa-
rzystwo czy stowarzyszenie, działające na terenie Bieżanowa.
Przeciwna protestowi jest także Rada Pedagogiczna szkoły
oraz 58,3% rodziców dzieci, które uczęszczają do tej szkoły,
za usunięciem anteny było 38,3% rodziców. 

3. Według moich informacji, PINB w Krakowie po kontroli
dokumentów nie znalazł w nich żadnych nieprawidłowości,
które skutkowałyby cofnięciem zezwolenia na budowę. Ow-
szem, wstrzymał budowę, ale tylko na kilka dni celem prawi-
dłowego zabezpieczenia placu budowy. Podawanie przez Ko-
mitet protestacyjny ludziom do wiadomości, że budowa jest
wstrzymana i kontynuowana wbrew zakazowi jest kłamstwem. 

4. Dziwi mnie postawa dwojga radnych, którzy będąc na
proteście nie wchodzili w meritum sprawy, sami mając takie
anteny w najbliższym sąsiedztwie, a w przypadku radnego
z Nowej Huty zachowanie było oburzające, gdyż w swoim wy-
stąpieniu obrażał osoby biorące udział w zebraniu oraz insty-
tucje bieżanowskie. 

mgr inż. Stanisław Dziob

Od redaktora: 
Do szpikowania szkół antenami (tak że wyglądają jak

obiekty wojskowe) zmusza dyrekcje sytuacja finansowa na-
szego szkolnictwa. Szkoły są na garnuszku samorządów,
ale dodatkowo muszą utrzymać się same i na nic chwaleb-
ne (ale hipokrytyczne) zapewnienia na łamach prasy dy-
rektora Wydziału Edukacji UMK, że „nie jest zwolenni-
kiem umieszczania stacji antenowych na szkołach, a w sy-
tuacja wątpliwych prosi dyrektorów, by zrezygnowali z ta-
kiego pomysłu ze względu na interes społeczny“. To w koń-
cu oznacza, że szkoły będą musiały szukać innych źródeł
dofinansowania (aż strach myśleć jakich! – tarcze antyra-
kietowe, wieczorne agencje towarzyskie, puby?) albo jako
„nierentowne“ będą zamykane. Kto to w ogóle wymyślił,
że szkoły, przedszkola, domy kultury, szpitale itp. mają za-
rabiać na siebie? 

Protest rodziców uświadamia nam wszystkim, w tym
wszelkim dyrekcjom i władzom, że ktoś ponosi odpowie-
dzialność za swoje decyzje i za (tu: skandaliczną) jakość
ich realizacji. Protesty takie inicjują aktywność obywatel-
ską (tu: rodzicielską), są zawsze emocjonalne i hałaśliwe,
bo taka jest istota protestu. Historia pokazuje, że w takich
sytuacjach trzeba szukać wzajemnego porozumienia i no-
wych rozwiązań. Nie powinno nam być obojętne to, co się
wokół nas dzieje, w najbliższej okolicy szczególnie, z naszy-
mi dziećmi przede wszystkim. Moim zdaniem za dopilno-
wanie tego, co się dzieje w tej szkole władze powinny po-
dziękować rodzicom. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

� Lokalne Forum � Lokalne Forum � email: wiadomosci.krakow@wp.pl � Lokalne Forum � Lokalne Forum �

Nie chcą masztu GSM na szkole
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W czerwcu ub. r. zamieściliśmy informację o uroczystym
otwarciu Domu Czeczów w Bieżanowie Starym przy ul. ks.
Popiełuszki, jako nowej filii Domu Kultury „Podgórze”.
Zabytek wreszcie doczekał się odpowiedniego gospodarza. 

Odbyło się to 6 czerwca po trwającym ponad dwa lata
remoncie generalnym. Dwór datowany na 1820 r., wraz
z zabudowaniami gospodarczymi oraz parkiem, od lat 50-
tych ub. wieku popadał w ruinę. Najpierw znajdował się
w nim dom dziecka, a do 2004 r. ośrodek wychowawczy

dla chłopców z rodzin patologicznych. Dopiero w 1990 r.
dwór wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków.
Prace konserwatorskie i adaptacyjne oszacowane na 7,5
mln zł sfinansowano ze środków Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa oraz z budżetu Miasta. 

Klucze do Dworu Czeczów przekazał na ręce dyr.
Marty Peruckiej - Tytko osobiście prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski. Był to jeden z punktów obcho-
dów 750-lecia lokacji Krakowa; jeden z nieskończenie
wielu takich (propagandowych) punktów... Bowiem od
tego czasu trwało kontynuowanie prac remontowych
i adaptacyjnych. Dwór Czeczów nie rozpoczął działalno-
ści także w okresie wakacyjnym; powiedziano nam, że
nastąpi to dopiero od września. 

7 grudnia ub.r., dokładnie pół roku po uroczystym
otwarciu Dworu Czeczów, nastąpiła uroczysta inaugura-
cja jego działalności. Tym razem uroczystość uświetnili
swoją obecnością m.in. przewodnicząca Rady Miasta
Krakowa Małgorzata Radwan - Ballada, wiceprezydent
Tadeusz Trzmiel oraz dyrektor Wydziału Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego UMK Stanisław Dziedzic. Nową
placówkę kulturalną pobłogosławił proboszcz parafii Na-
rodzenia NMP ks. Bogdan Markiewicz. Głównym punk-
tem części artystycznej był występ Joanny Słowińskiej

wraz z zespołem. 
Lepiej nie rozstrzygać, która uroczystość była bardziej

uroczysta. Być może dawni właściciele byliby taką wiel-
kopańską propagandą sukcesu zdegustowani... 

Zapraszamy do korzystania z oferty kulturalnej Dwo-
ru Czeczów. Szczegóły na stronach: 

www.dkpodgorze.krakow.pl 
lub www.dworczeczow.pl

Tekst i foto: (Kaj)

W Dworze Czeczów

Między uroczystym otwarciem a inauguracją działalności

Przed...

...po

Cd. ze str. 1
Marzenka do chwili narodzin była zdrowym dzieckiem.

Jednak poród siłami natury dla 4400 gramowej istoty za-
kończył się dziecięcym porażeniem mózgowym i niekoń-
czacą się rehabilitacją. Dzięki niej, uporowi rodziców, wła-
snej niezgodzie na poddanie się wyrokowi i wierze, że kie-
dyś będzie chodzić nie tylko z pomocą innych i kul – żyje
pragnieniem samodzielności. Pragnienie bycia twórczym
zadecydowało o tym, że rysuje, maluje obrazy i pisze wier-
sze. Potrzeba ciągłego rozwoju owocuje kursami języka
włoskiego i francuskiego, doskonaleniem warszatu malar-
skiego, czytaniem książek poświęconych sztuce i poezji,
szczególnie ukochanego księdza Twardowskiego, uczest-
nictwem w zajęciach i wykładach, podróżami rodzinnymi,
z których państwo Szurkowie przywożą liczne zdjęcia – po-
mysły córki... 

Pod koniec nauki
w szkole podstawo-
wej, którą odbyła
w toku indywidualne-
go nauczania, zaczęła
pisać wiersze. Od po-
czątku bardzo dojrza-
łe artystycznie i głę-
bokie duchowo. Ma-
rzena pisze w chwili,
gdy temat w niej doj-
rzeje. Nie potarfi pi-
sać ani malować na
życzenie. To wyraz jej
poważnego stosunku
do tego, co robi i po-
trzeba utrwalania tyl-

ko tych wrażeń, które są tego warte. Pierwsze wiersze
(Egoizm i Nauczyłam się) zostały opublikowane w kwartal-
niku Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Słowem
i Kształtem” nr 2 (13) 2001 r. Oba są charakterystyczne dla
całej twórczości poetki, bowiem zaznaczają się w nich dwa
nurty, które będą przewijały się w późniejszych utworach.
Pierwszy to uważna obserwacja i analiza najbliższego au-
torce otoczenia i opisywanie go poprzez zmieniające się
nastroje i uczucia... (Przed moim domem/ Moje drzewo ro-
śnie/ Na nim kołyszą się/ Kolorowe sny i marzenia/ Moje my-
śli wycięte z papieru...). Drugi wiersz wpisuje się w nurt po-
ezji religijnej dominującej w dorobku Marzeny Szurek.
Odkrywanie Boga, jego towarzyszącej w życiu codziennym
człowieka obecności i próby określenia własnej duchowo-
ści – są motywami przewodnimi wielu wierszy. Najbardziej
urzeka bezpośredni kontakt, który osiąga podmiot liryczny
w spotkaniach z Jezusem (Dobrze pamiętam to ostatnie
wspomnienie/ Wczorajszy spacer z Jezusem...) i w czasie roz-
mów z Bogiem (Dlaczego Panie życie jest takie krótkie/... Nie
odkładaj odpowiedzi na potem), (Blisko do Boga w modli-
twie/ Blisko do Boga w życiu)... 

Wiersze Marzeny Szurek słuchacze Radia Alfa mieli
okazję usłyszeć w niedzielnym programie poetyckim Ry-
szarda Rodzika w interpretacji ojca poetki. Zaprzyjaźnio-
na z rodziną Szurków uznana krakowska poetka Irena

Kaczmarczyk namawiała Marzenę, by wstąpiła do grupy
poetyckiej i aktywniej prezentowała swój dorobek. To jed-
nak dla niej nadprogramowy wysiłek, którego na tym eta-
pie życia i rozwoju nie chce podejmować. Marzena uczest-
niczy trzy razy w tygodniu w zajęciach terapii poprzez sztu-
kę prowadzonych przez Fundację Artes na ulicy Estery.
Właśnie Artes wydało własnym nakładem tomik poetycki
Szurek zatytułowany „Pragnienia”. Jako ilustracje za-
mieszczono ołówkowe rysunki Marzeny powstałe na mar-
ginesie prezentowanych utworów. 

Największą przygodą i sensem życia jest dla artystki ma-
larstwo. Od zawsze chciała rysować i malować. Od wielu
lat bierze lekcje rysunku u nauczycieli plastyki, studentek
ASP, uczy się na warsztatach prowadzonych przez funda-
cje. Brała udział w 2004 r. w VIII Biennale Sztuki Osób
Niepełnosprawnych. Jej prace zakwalifikowane zostały na
wystawę prezentowaną w Galerii „Stańczyk” (ul. Królew-
ska 94). Uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Twór-
czości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
„Poza barierami 2005” w Borzęcinie. W 2006 r. prezento-
wała swoje obrazy na zbiorowej wystawie w siedzibie Fun-
dacji Artes. Rok 2007 Marzena Szurek zakończyła pierw-
szą ważną indywidualną wystawą w Nowohuckim Cen-
trum Kultury (7 listopada – 14 grudnia 2007 r.). Duchac-
ka artystka pokazała na niej 26 prac i prawie wszystkie zo-
stały zakupione przez indywidualnych nabywców, niektóre
już w dniu wernisażu. 

Na obrazach Marzeny Szurek najważniejsze jest ciepło,
spokój, wyciszenie. Ich kimat przyciaga. Wielu właścicieli
obrazów duchackiej malarki znajduje dla nich w swoich
mieszkaniach szczególną przestrzeń kontemplacji, by nic

nie zakłócało wycisze-
nia, które wnoszą. Pra-
ce Szurek są małe.
Ograniczeniem jest
niewielki ruch, jaki
może wykonać mało
sprawna ręka artystki.
Na dodatek Marzena
maluje bardziej scho-
rowaną prawą ręką.
Maluje samodzielnie.
Tylko w wyjątkowych
sytuacjach rodzice
przesuwają czy obraca-
ją jej płótno lub kart-
kę. Maluje świeżość
i niewinność: dzieci,
ulubionych kotów,
przyrody. Niejedno-
krotnie łączy te tematy
i wtedy osiąga efekt
spotęgowanych wrażeń
(słodki szary kot na
kwitnącej jabłoni,
dzieci wśród zabawek
i zwierząt, jasna twarz
na tle kwiatów...). 

Z obrazów Szurek patrzą na nas ogromne, czekoladowe
oczy dzieci, o spojrzeniu świętych z ikon. Ufnym, a zara-
zem tak przenikliwym, że nie sposób się od niego oderwać.
To także spojrzenie autorki prac – ciepłe oczy młodej, po-
godnej dziewczyny. Szczególną grupę stanowią portety pa-
pieża Jana Pawła II. Zadumany, z twarzą ukrytą częściowo
w dłoniach. Wyprowadzany na balkon staruszek przez dwa
barwne anioły. Papież z książką w parku. To tematy nie wy-
myślone, a odczuwane. Ogromna dobroć i spokój dominu-
je na obrazach przedstawiających portrety Matki Boskiej
i pejzażach z kapliczkami. Madonna z Dzieciątkiem wśród
śniegowej dziecięcej zabawy. Różowa ażurowa kapliczka
na tle kwitnącej łąki, z krową jako kontrapuntem w tle.
Grota w Porąbce Uszewskiej, z niezwykle wciągającą pa-
trzącego ukośną perspektywą. Obrazy Szurek zawierają
ogromny ładunek dobra, którego w sztuce współczesnej
coraz mniej. 

To także odbicie dobra jej rodzinnego domu i ludzi, któ-
rzy ją otaczają, bowiem bez nich talenty i pasje Marzeny
Szurek nie mogłyby się rozwijać. 

BEATA ANNA SYMOŁON
Zainteresowanych sponsorowaniem artystki

prosimy o kontakt: 517 742 973

Sztuka odkrywania marzeń
O twórczoœci malarskiej i poetyckiej Marzeny Szurek
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� Mieszkanka os. Na Ko-
złówce, często jeżdżąca na
Piaski Wielkie, zwróciła uwa-
gę na błąd w nowopostawio-
nym drogowskazie z nazwa-
mi ulic na skrzyżowaniu Ce-
chowej, Niebieskiej, Pode-
dworze i Rżąckiej, w okolicy
przedszkola. Otóż ktoś wyko-
nał napis: ulica „Rżąca”.
Zgłosiliśmy to do Krakow-
skiego Zarządu Komunalne-
go, który miał tabliczkę wy-

mienić. Mieszkanka narzeka także na wybiórcze odśnieża-
nie osiedla Kozłówek, szczególnie w okolicy ul. Okólnej. 
� – List wysłany z okolic Kołobrzegu jednego dnia w połu-
dnie dochodzi już następnego dnia rano do adresatów
w Bielsku i w innych miejscowościach tamtego regionu, do
Krakowa natomiast – po 10 dniach! ( to posłany jako tzw.
priorytet). Ponadto część korespondencji nie dociera wcale.
Czasem list adresowany do mnie znajduję poza moim
schowkiem, leżący na skrzynce (być może położył go tam któ-
ryś z mieszkańców bloku, po znalezieniu go w swoim schow-
ku). Nierzadko w mojej skrzynce znajduję listy z obcym na-
zwiskiem i adresem np. sąsiedniej ulicy, sąsiedniego bloku,
ulicy całkiem odległej, ale pokrywają się numery bloku
i mieszkania... Sąsiedzi skarżą się na to samo – pisze miesz-
kanka ul. Stojałowskiego na os. Kurdwanów Nowy. – Zgła-
szałam to swego czasu listonoszowi, który wytłumaczył mi, że
listy są segregowane na poczcie na Kozłówku i on tak poukła-
daną korespondencję wrzuca do poszczególnych schowków...
Dzwoniłam w tej sprawie na Kozłówek, potem dałam spokój,
ale sprawa się powtarza i to w coraz większym nasileniu. Mo-
że zechce Pan wspomnieć o tym w „Wiadomościach”? – Nie-
dostarczona lub spóźniona świąteczna korespondencja do
mieszkańców os. Kurdwanów Nowy stała się tematem
miejskim, przed kamerami wypowiadał się rzecznik praso-
wy Poczty Polskiej. Wyjaśniał, że brakuje listonoszy i że ma
to się wkrótce zmienić. Czyżby? 
� Wskutek zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar
w bloku przy ul. Okólnej 26. Mieszkańcy mieszkania,
w którym wybuchł pożar, są ciężko poparzeni, ich dobytek
uległ zniszczeniu. Ze względu na zadymienie ewakuowano
12 osób i z objawami zatrucia przewieziono do szpitala. 

� Przy ul. Heila, koło za-
jezdni MPK na Woli Du-
chackiej trwa zwożenie ma-
teriałów pod budowę parku.
Widać już kikuty latarni.
Zaprojektowano wiele
atrakcji, które umożliwią
mieszkańcom rekreację

i czynny wypoczynek. Zakończenie prac przewidziano na
koniec września br. 
� Dzwoniła bardzo poruszona mieszkanka Woli Duchac-
kiej. Na budowie osiedla przy ul. Wolności znajduje się
pies pilnujący placu. Pies wegetuje w skandalicznych wa-
runkach. Znajduje się cały czas na uwięzi, nie ma odpo-

wiedniego schronienia, śpi w błocie. Sklecona z kilku de-
sek „buda” jest nieocieplona (przy 10-stopniowych mro-
zach), pies śpi na gołej, zamarzniętej ziemi. Okoliczni
mieszkańcy dokarmiają psa, więc nie jest przynajmniej
głodny. Wielokrotnie interweniowali we wszelkich możli-
wych organizacjach zajmujących się ochroną zwierząt,
wzywali służby publiczne, aby zmusić właścicieli budowy
do zapewnienia psu bardziej humanitarnych warunków...

Po jakimś czasie sprawdziliśmy
ten sygnał, niestety, psa już nie
zauważyliśmy, być może zdechł... 
� Na os. Piaski Nowe nie mogą
sobie poradzić z wieloletnią fu-
szerką. W pawilonie na I piętrze
po każdym mrozie odłażą płytki
(na zdjęciu). Czyżby ktoś czekał aż
się zdarzy nieszczęśliwy upadek? 
� Przez parę zimowych dni Kra-
ków był zamieniony w taflę lodu.

Lód cienki jak szkło utrud-
niał jazdę kierowcom m. in.
na ul. Kijanki w Piaskach
Wielkich. 

� Przy ul. Łużyckiej w Pia-
skach Wielkich wandale
zdemontowali tablicę dro-
gową. A może usiłowali ją
ukraść na złom? 
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T A N I E  S P R Z Ą T A N I E
biur i magazynów, budynków mieszkalnych, po

remontach, opieka nad grobami, odśnieżanie, itp.

✗✗ szybko  ✗✗ solidnie ✗✗ kompleksowo
wystawiamy faktury vat!!

zadzwoń: 512 − 242 − 390 
www.posprzatamy.com

APEL O POMOC
1% dla Filipa z Kurdwanowa
11 grudnia 2005 roku na Ryn-

ku Głównym w Krakowie został
pobity przez nieznanych spraw-
ców – dziś 23-letni Filip – miesz-
kaniec Kurdwanowa. W wyniku
urazu czaszkowo-mózgowego
przebywa w stanie półśpiączki,
ma niedowład czterokończyno-
wy spastyczny, jest bez kontaktu.
Przez osiem miesięcy przebywał w różnych szpitalach,
walczył o życie, poddawany był rehabilitacji. Obecnie od
półtorej roku przebywa w domu, gdzie jest leczony i re-
habilitowany. Nadzieją dla Filipa na odzyskanie świado-
mości jest codzienna rehabilitacja odpowiednimi meto-
dami, której jedna godzina kosztuje 80 złotych. 

W imieniu Rodziców Filipa prosimy o przekazanie
1% podatku za 2007 rok, zgodnie z obowiązującymi za-
sadami. 

Fundacja Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO”
Nr KRS 0000174486, HASŁO: „FILIP JUNGER”

PO ŚWIĘTACH. „Zdrowych i rodzinnych świąt – życzy
Rutinoscorbin”. Takie życzenia otrzymałem jako czytelnik
świątecznego wydania jednej z gazet codziennych. Odpisa-
łem: „Ruti, życzę ci jak najwięcej zakichanych lub chorych
z urojenia frajerów. Pozdrów swoich producentów...”. Kie-
dy życzenia składa mi samochód – jestem to wstanie zrozu-
mieć, bo jak każdy kierowca traktuję auto jak część rodzi-
ny. Ale kiedy spece od reklamy stawiają mi przed oczami
gadającą lodówkę, tańczący proszek do prania lub roze-
śmiany ketchup – to zaczynam czuć się nieswojo. Boję się,
że kiedyś te przedmioty podejdą do mnie z opłatkiem... 

DUPA ZBITA. Są dwa niepokojące zjawiska, które
kształtują naszą współczesność. To powszechna infantyliza-
cja, polegająca na kulcie młodości, kiedy nawet ludzie starsi
są zmuszeni odgrywać rolę wiecznie młodych. Drugie (wyni-
kające z pierwszego) to nieumiejętność wychowywania po-
tomstwa. To drugie powoduje, że na czele rodzin stają dzie-
ci; to te sytuacje, gdy smarkacze zajmują miejsca dorosłych
m. in. przy stole, w samochodzie, podczas rozmowy, przy po-
dejmowaniu decyzji. Rodzice, którzy chcą być traktowani
przez własne dzieci jak rówieśnicy, kumple ze szkoły i z po-
dwórka – to emocjonalne kaleki. Czy ich dzieci będą inne?
Gdy wyczytałem w prasie, że większość doradców i eksper-
tów rządu premiera Tuska to ludzie przed 30-tką, bez zawo-
dowego dorobku i bez życiowego doświadczenia – poczułem,
że mamy jak w banku, że obiecanej Irlandii nie będzie. Bę-
dą (i są) obiecanki-cacanki, chowanie głowy w piasek, zaba-
wy w berka i w chowanego. Niestety – powszechna pupa, jak
anarchicznie wykrakał to Gombrowicz. Po jakimś czasie
(choć epoka infantylizacji jakoś nie ma końca) z tej pupy
zrobi się dupa zbita, co poprzedzi należny klaps. 

TAJSTER ALBO POTOP? Radni miasta wzięli się na
sposób, jak pozbyć się, oskarżanego o niekompetencję i pa-
raliż zimowy sprzed 2 lat, Jana Tajstera, najbardziej kontro-
wersyjnego dyrektora w Krakowie. Otóż pozbawili Zarząd
Dróg i Transportu, którym zawiaduje Tajster, zarządu nad
miejskimi drogami i przekazali je w kompetencje Krakow-
skiego Zarządu Komunalnego. To spowodowało paraliż
decyzyjny, ponadto uchwała została uchylona przez woje-
wodę, ale radni się nie poddają i uchwały poprawili. Na te-
mat pana Tajstera mam takie zdanie, jak większość dzien-
nikarzy. Ale kim jest ten człowiek, że nikt od lat nie jest
w stanie niczego mu udowodnić? Jego pozycja jest jak ska-
ła, na czym się ona opiera? Tytuł „Tajster albo potop“ jest
o tyle nietrafiony, że dyrektor Tajster nie jest właściwą alter-
natywą ani dla potopu, ani dla ślizgawicy, ani dla remontu
dróg; on je za sobą ciągnie... W każdym razie zabieg prze-
kazywania kompetencji jest na pewno zbyt kosztowny, jak
na cel usunięcia jednej osoby. A i to okazał się nieskutecz-
ny. Czy trzeba byłoby rozwiązać cały Urząd Miasta z Zarzą-
dem na czele, aby dosięgnąć jednego Jana Tajstera? 

POLSKA W WIDEŁKACH. Kiedyś przedrukowaliśmy
w „Wiadomościach“ znakomitą analizę autorstwa prof. Ja-
dwigi Staniszkis, gdzie porównała system panujący w Pol-
sce do tego, jaki od lat panuje w takich krajach (trzeciego
świata) jak Meksyk. Jednym z dowodów są rozwarstwienia
społeczne, u podstaw których leży rażąca niesprawiedli-
wość społeczna. Powodem jest system oligarchiczny, gdzie
rządzą bogaci i panuje korupcja na styku polityki i gospo-
darki. Tak się dzieje tam, gdzie nie płaci się za pracę (tu wy-
nagrodzenie jest w wysokości zasiłku), lecz za zajmowane
stanowiska, a te są rozdawane według klucza np. partyjne-
go czy kolesiowatego. Tak było i niestety, tak jest nadal. Wi-
dełki płac w Polsce są już tak rozstrzelone, że my już chyba
doganiamy Meksyk. Wystarczy załapać się na byle szczebe-
lek władzy, na kierownicze stanowisko, aby pozostawić
resztę daleko w tyle. To dotyczy górników, lekarzy, nauczy-
cieli, policjantów. A także dziennikarzy. Oto niejaki
Tomasz Lis, znany z tego, że ubolewał „Co z tą Polską?”
będzie zarabiał w telewizji publicznej 70 tys. zł, a jego firma
dodatkowo 100 tys. zł – miesięcznie! Czy to można sobie
wyobrazić? I kto mu za to płaci? Prezes państwowej spółki,
jaką jest Telewizja Polska SA, który próbuje przypochlebić
się nowej władzy, aby uratować swoje stanowisko. A nowa
władza takie poczynania toleruje. Być może Tuskowi
chodzi o to, aby Lis nie kontrkandydował w wyborach
prezydenckich. Zastawiam się nad obywatelską niesubory-
dynacją, gdy wyobrażam sobie, co taki Urbański czy Lis
mogą sobie zrobić z wymaganym ode mnie (pod groźbą ka-
ry) comiesięcznym abonamentem... 

Jarosław Kajdański

Od redaktora

Trzy groszeSSyyggnnaałłyySSyyggnnaałłyy
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