
Zapraszamy do nowej siedziby sklepu medycznego

ul. Wolska 7, 30-663 Kraków, (os. Kozłówek)

sklep przeniesiony z ul. Wielickiej 72

tel. 012 655 41 09, kom. 0 600 088 939

w godzinach: pn. - pt. 9 – 17, sob. 9 - 14

Dojazd: przystanek Bieżanowska

tramwaje: 3, 6, 9, 13, 23, 24, 34
autobusy: 103, 143, 144, 163, 173, 174, 204, 243, 502

OFERUJEMY: sprzęt medyczny i stomatologiczny,
materiały medyczne dla lekarzy i pacjentów,
ciśnieniomierze, pieluchomajtki,
glukometry, odzież medyczną, 
środki dezynfekcyjne i wiele innych.
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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.

Obrona Rajskiej Doliny ● 30 lat KPN ● Jubileusz „Krakusa“  

Kościół na Rżące ● Droga przez błoto ● Kultura na wylocie 

◆ stomatologia zachowawcza ◆ ortodoncja
◆ protetyka ◆ chirurgia

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

Nr 10 (153) Rok XIV KRAKÓW październik 2008

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

● Hurtownia parapetów – Zabłocie
ul. Klimeckiego 8, tel./fax 012 296 00 58

C E N T R U M

O K I E N  I  D R Z W I

Promocja tylko do końca miesiąca!!!

1390zł brutto 
z montażem689,− 3 kom.

757,− 5 kom.
brutto 1465x1435

RATY 1%

Cena wraz z montażem i parapetem zewnętrznym

Do każdego zamówienia GRATIS
MEGA PROMOCJA !!! 

Drzwi DELTA SPECJAL
drzwi stalowe, 

wzmocnione, gładkie

MIESZKANIA

przy Łużyckiej

www.kbi.krakow.pl

500 001394Refundacja

TERMOMETR CYFROWY

Miasto myśli o budowie nowej ulicy o roboczej na-
zwie – Nowa Sławka. Problem w tym, że miałaby ona
przebiegać przez tereny unikatowe pod względem przy-
rodniczym. 

O drodze w rejonie Rajska myślano już w latach sie-
demdziesiątych. Teraz nabiera to realnych kształtów.
Nowa droga zbiorcza miałaby prowadzić od Bonarki
przy ulicy Kamieńskiego, następnie równolegle do ulic
Mochnackiego i Estońskiej, przeciąć ulice Witosa i Ce-
chową oraz południową obwodnicę, by potem przejść
przez Rajsko i dalej do granic miasta. – Planowane po-
łączenie jest uzasadnione z powodu bardzo słabego
skomunikowania tego obszaru z pozostałymi rejonami

miasta – mówi Jan Machowski z biura prasowego kan-
celarii prezydenta miasta. 

W przypadku samego Rajska rozważanych jest aż pięć
wariantów przebiegu drogi. Inwestycja ta może jednak
zagrozić ważnym dla Krakowa obszarom przyrodniczym.
Dlatego w listopadzie zeszłego roku mieszkańcy Dzielni-
cy X Swoszowice założyli Stowarzyszenie „Rajska Doli-
na”. Jednym z jego celów jest obrona cennych terenów
przyrodniczych przed szkodliwym dla nich przebiegiem
nowej ulicy. – Jesteśmy pewni, że jej przebieg przez Raj-
sko będzie skutkował nieodwracalnymi szkodami dla te-
go unikatowego obszaru – stwierdza Józef Porada, prze-
wodniczący stowarzyszenia. Cd. na str. 3

W Krakowie
i okolicach pro-
wadzone są licz-
ne inwestycje
drogowe. Naj-
ważniejszą z nich
jest autostrada
A4. Często inwe-
stycja ta jest bar-
dzo uciążliwa dla
mieszkańców ob-
szarów, na któ-
rych powstaje. 

M i e s z k a ń c y
ulicy Zolla w Sta-
rym Bieżanowie
uskarżają się na
liczne trudności
związane z budową autostrady, która w tym rejonie bę-
dzie stanowić wschodnią obwodnicę Krakowa. Wśród
nich jest brak oświetlenia i właściwego oznakowania.
Najwięcej narzekań dotyczy jednak błota, przez które
mieszkańcy ulicy muszą się przedostać, by dotrzeć do
swoich domów. W czasie ciepłych słonecznych dni, gdy
grunt jest suchy, nie jest jeszcze tragicznie. 

Cd. na str. 3

– Likwidacja tej placówki oznacza koniec wszelkie-
go życia kulturalnego na osiedlu – uważa Jerzy Pal,
przewodniczący Komisji Kultury Dzielnicy XI. Miesz-
kańcy osiedla Wola Duchacka – Wschód chcą, aby da-
lej działał u nich dom kultury oraz biblioteka. Radni
dzielnicy alarmują radnych miasta. 

Obecnie Osiedlowy Dom Kultury (filia Domu Kul-
tury „Podgórze”) mieści się w starym pawilonie przy ul.
Czarnogórskiej 10. Jest w nim także biblioteka (filia nr
19 Podgórskiej Biblioteki Publicznej) oraz sklepy,
z których największy (sieci „Lewiatan”) został już za-
mknięty z początkiem października. Budynek jest
w złym stanie technicznym. Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Podgórze”, będąca jego właścicielem, chce go wy-
burzyć i postawić tam blok mieszkalny. Cd. na str. 2

Mistrz Polski Tomasz Marczyński w tym roku re-
prezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich
w Pekinie. O kolarzach i o 60-leciu WLKS „Krakus”
Swoszowice – na str. 7

30. rocznica Pontyfikatu 
11 października w Łagiewnikach na terenie byłych

zakładów sodowych „Solvay“  wbiciem pierwszej
łopaty pod budowę Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie
się rozpoczęły się obchody 30. rocznicy wyboru
kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Fot. archiwum sekcji WLKS „Krakus” 
BBC Czaja Swoszowice

Olimpijczyk 
ze Swoszowic

Na węźle bieżanowskim

Po błocie

Czy Rajsko zostanie przecięte przez nową ulicę? 

Rajska Dolina kontra Nowa Sławka

Przyszłość kultury
na Woli Duchackiej
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MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce 

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

Kredyt
jesienny

Oferta ważna do 30 listopada 2008 r.

Cd. ze str. 1
Zrezygnowała też ze współfinansowania imprez kultu-

ralnych. Wobec tego mieszkańcy powołali Obywatelski
Zespół ds. Obrony Kultury w Osiedlu. – Spółdzielnia
stwierdziła, że finansowaniem kultury winno zająć się
miasto – mówi Mieczysław Łabuś, przewodniczący zespo-
łu. – To mieszkańcy kilka lat temu na walnym zgromadze-
niu o tym zdecydowali. Woleli, aby się skupić na remon-
cie budynków i infrastruktury osiedlowej – zauważa Ma-
ria Santura, prezes spółdzielni. 

Wyburzenie pawilonu jest już przesądzone. – Działal-
ność domu kultury i biblioteki w tym budynku jest plano-
wana do końca 2009 roku – mówi Maria Santura. Nie
udało się znaleźć lokalu zastępczego. – Początkowo się
ucieszyłem, że coś nowego tu powstanie. Ten pawilon wy-
gląda po prostu strasznie. Ale potem okazało się, że nie
dostaniemy niczego w zamian – mówi Maksymilian 
Szelęgiewicz, kierownik domu kultury. Pojawił się po-
mysł, aby działalność tej placówki przenieść do dawnego
klubu „Piaskownica” w pawilonie na os. Piaski Nowe, ale
okazało się, że jest on zbyt zniszczony, aby móc go za-
adaptować na potrzeby domu kultury. 

Wiosną zeszłego roku podjęto starania o zbudowanie
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 7 przy ul. Czarnogórskiej budynku wielofunkcyjnego
z salą gimnastyczną. Mogłyby z niego również korzystać
dom kultury i biblioteka. – Pojawił się dla nas promyk na-
dziei – stwierdza Maksymilian Szelęgiewicz. – Nasze sta-
rania poparł pan poseł Jerzy Fedorowicz – dodaje Artur
Ławrowski, dyrektor wspomnianego zespołu szkół. 

– Złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, aby ująć
tą budowę w budżecie Krakowa na rok 2008 – zaznacza
Mieczysław Łabuś. Inwestycji nie wpisano jednak do
pierwotnego projektu budżetu miasta. Nie udało się też
wprowadzić tego projektu w ramach poprawek do budże-
tu. Rozbudowa szkoły ma być rozpatrywana przy projek-
towaniu budżetu miasta na rok 2009. Jeżeli ta inwestycja
zostanie uwzględniona w tym projekcie, to władze miasta
zapowiadają też wzięcie pod uwagę potrzeb lokalowych
domu kultury i biblioteki. – Bez poparcia radnych nie da-

my sobie rady. Na razie chcemy, aby znalazły się pienią-
dze na projekt – podkreśla dyrektor Ławrowski. 

Prace nad projektem budżetu miasta wciąż trwają.
Najprawdopodobniej zakończą się one w połowie paź-
dziernika. Małgorzata Radwan-Ballada, przewodnicząca
Rady Miasta Krakowa, deklaruje poparcie dla starań do-
mu kultury o nowe miejsce na jego działalność. – Rozma-
wiałam parokrotnie na ten temat z wiceprezydentem
miasta panią Elżbietą Lęcznarowicz. Staram się również
uczestniczyć w negocjacjach dotyczących nowej lokaliza-
cji – mówi Małgorzata Radwan-Ballada. Również 
Bartłomiej Kocurek, przewodniczący Komisji Edukacji
i Kultury Fizycznej zainteresował się problemami domu
kultury na osiedlu Wola Duchacka-Wschód oraz zespołu
szkół integracyjnych przy ul. Czarnogórskiej. Popiera on
pomysł budowy przy szkole nowoczesnej sali gimnastycz-
nej z pomieszczeniami dla muszącego się przeprowadzić
domu kultury. – Będziemy wnioskować, aby w planach
budżetowych znalazły się środki przynajmniej na plany
i dokumentacje – zapowiada radny Kocurek. 

Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Czarnogórskiej może
się poszczycić licznymi osiągnięciami. – Mamy świetny
zespół wokalny „Akolada”, który reprezentował Kraków
w akcji „Mosty między miastami”. Występował on
w Wiedniu, Brnie czy Pradze – przypomina Maksymilian
Szelęgiewicz. Z „Czarnogórską” współpracuje wielu
uznanych artystów, jak Robert Kasprzycki, Paweł Orkisz,
kabaret „Kuzyni”. Jej działalność muzyczna i umuzykal-

niająca wśród młodzieży jest znana i ceniona w całym
Krakowie. Galeria „Rękawka” prezentuje tu część ekspo-
zycji. – Docieramy też do trudnej młodzieży, przez lata
wypracowaliśmy ich zaufanie, mamy dla nich sporo ofert,
współpracujemy ze streetworkerami. To swoista praca
u podstaw – dodaje Jarosław Gawlik, pracujący w placów-
ce laureat pierwszej edycji Nagrody w Dziedzinie Kultu-
ry Dzielnicy XI w kategorii animator kultury. 

To jedyna taka placówka na Woli Duchackiej – Wschód
i w najbliższej okolicy. Jej zamknięcie byłoby niepoweto-
waną stratą. 

BARŁOMIEJ BARTOSZEK, (Kaj) 
Foto: archiwum „W”

Od redaktora: 
O plamach likwidacji placówek kulturalnych na os. Wola

Duchacha -Wschód pisaliśmy parokrotnie, m.in. w lutym
i w marcu '07 (www. wiadomosci. krakow. pl). Wyburzenie
pawilonu przy ul. Czarnogórskiej jest koniecznością. Mówi
się, że ze względu na alarmujący stan techniczny pawilonu
budowanego przestarzałą, oszczędnościową technologią. Ale
gdyby nie parcie inwestycyjne SM „Podgórze” na budowę no-
wych bloków, to zapewne nikt tam nie przejmowałby się wa-
lącym się pawilonem, tym bardziej że są tam placówki kul-
turalne, które nie są czymś istotnym dla tej spółdzielni. SM
„Podgórze” obowiązek zapewnienia oferty kulturalnej dla
swoich mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) zrzuca
całkowicie na miasto. Tam im wygodnie, choć przy innych
okazjach lekceważąco porównują budżet swój do więcej niż
skromnego budżetu Dzielnicy XI lub nawet miasta. Są rosz-
czeniowi, gdy przekazują miastu zrujnowane pod ich zarzą-
dem ulice (przykład ulicy Białoruskiej). Jest to wyjątkowa
i odosobniona polityka, w porównaniu z sąsiednimi, często
mniejszymi spółdzielniami mieszkaniowymi. SM „Kurdwa-
nów Nowy”, „Nowy Prokocim”, „Nowy Bieżanów“, „Na Ko-
złówce“ czy „Cegielniana“ – utrzymują swoje domy kultury,
które mają dorobek i są ważnymi, integrującymi społeczność
lokalną placówkami. Zapewniają mieszkańcom to, co nie-
zbędne w dobie blokersów i zdziczenia obyczajów: ofertę kul-
turalną i oświatową. Placówki te mieszczą się również w pa-
wilonach z podobnego okresu i na pewno znalazłby się pre-
tekst, aby je polikwidować. SM „Podgórze“ nie ma takiej
placówki i ani myśli o jej utworzeniu, wynajmuje tylko po-
mieszczenie dla DK „Podgórze“ i Podgórskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Propozycje wynajęcia pomieszczeń w nowym obiek-
cie są takie, że na ich przyjęcie nie stać będzie gminnych in-
stytucji kulturalnych. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Przyszłość domu kultury na Woli Duchackiej

Akolada Śmieszki Bębniarze
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Myślenicka jest jedną z głównych ulic Swoszowic, jednak przeprawa przez nią przypo-
mina tor przeszkód. Kierowcy ledwo się na niej mieszczą, tym bardziej, że jeżdżą tam po-
jazdy wielkotonażowe, w tym śmieciarki do Baryczy. Przechodnie w deszczowe dni idą as-
faltem, ponieważ pobocze przypomina rwący potok. O problemie tym jako „niebezpiecz-
nej drodze do szkoły” (SP 43) pisaliśmy już przed laty. Czy i kiedy to się zmieni? 

O wyjaśnienie poprosiliśmy przewodniczącą Dzielnicy X Iwonę Gizicką – Jarek. Usłysze-
liśmy, że Myślenicka wymaga poszerzenia przynajmniej o 1 metr plus chodniki, by spełniać
normę drogi powiatowej (11 metrów szerokości). To wymaga wykupu terenu od właścicieli
przylegających działek. Niestety nie wszyscy chcą się zgodzić lub nie można ich znaleźć. 

W związku z tym wprowadzono tryb uzgodnienia lokalizacji z pozycji środowiskowej.
Projektant jeszcze w tym roku ma postarać się o uzyskanie uzgodnienia lokalizacji drogi,
czyli ULD. Wydział Kształtowania Środowiska lub jednostka związana z jego ochroną wy-
daje opinię, czy trasa nie zagraża środowisku. Jeśli nie, to nie ma odwołania od decyzji –
właściciele muszą sprzedać wyznaczoną działkę, ponieważ następuje wywłaszczenie
z urzędu za odszkodowaniem. W przypadku, gdy nie można ustalić właściciela, pieniądze
pozostają w depozycie sądowym. 

ULD do stycznia 2007 r. było możliwe do uzyskania tylko do budowy autostrad, obec-
nie tym sposobem można wytyczać również drogi gminne. Umożliwia wykup działki nie-
zależnie od jej stanu prawnego. 

Tekst: (E), foto: (E) i (Kaj)

Cd. ze str.1
Stowarzyszenie działa na rzecz stworzenia na terenie

Rajska zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, który objął-
by obszar 120 ha. – Objęcie ochroną tej części Krakowa
będzie sprzyjało jej zrównoważonemu rozwojowi, a zwłasz-
cza: zachowaniu istniejących walorów przyrodniczych
i kulturowych i ochronie przed niekorzystnymi przekształ-
ceniami krajobrazu, rozwojowi turystyki, rozwojowi edu-
kacji ekologicznej i promocji walorów krajobrazowych –
czytamy w projekcie zespołu Przyrodniczo-Krajobrazow-
ego „Rajska Dolina”. 

Przyrodnicy wskazują, że na 100 zarejestrowanych
w Krakowie miejsc, gdzie występują rośliny chronione, aż
16 znajduje się na obszarze Rajska. Co więcej, już w listo-
padzie 2007 r. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
wystąpiło o utworzenie użytku ekologicznego „Las w Raj-
sku” ze względu na jedno z największych w kraju skupisk
będącego pod ochroną kwitnącego bluszczu. Oprócz tego
lasy Rajska zamieszkuje wiele gatunków ptaków, w tym
dzierzba gąsiorek będąca pod ochroną w całej Unii Euro-
pejskiej. Mogłaby im zagrozić planowana inwestycja. 
– Wnioskujemy więc do władz miasta o zmianę tej kon-
cepcji i rozbudowę dróg lokalnych, ewentualnie o to, że-
by od autostrady w kierunku południowym droga rozsz-
czepiała się na trzy mniejsze, przez co obsłuży tyle samo
pojazdów, a jej niekorzystny wpływ na środowisko będzie
zdecydowanie mniejszy – mówi Józef Porada. Mieszkań-
cy tych terenów wystosowali protest w sprawie budowy
ulicy Nowej Sławka, który trafił do prezydenta Jacka
Majchrowskiego pod koniec 2007 r. W odpowiedzi prezy-
dent zauważył, że w Wydziale Architektury i Urbanistyki
UMK złożono we wrześniu zeszłego roku wniosek o usta-
lenie lokalizacji tej inwestycji, jednak wobec zmian w pra-
wie, które nastąpiły w 2006 r., postępowanie to umorzo-
no. W międzyczasie odbyło się kilka spotkań z udziałem
mieszkańców, przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady
Dzielnicy X i projektanta, podczas których prezentowano
różne koncepcje przebiegu trasy. 

23 stycznia 2008 r. Uniwersytet Jagielloński zorgani-
zował spotkanie poświęcone temu problemowi, w któ-
rym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia
„Rajska Dolina”, mieszkańcy i samorządowcy oraz prof.
Ryszard Laskowski z Instytutu Nauk o Środowisku UJ.
Profesor Laskowski zadeklarował, że najpóźniej jesienią
tego roku jego zespół przygotuje szczegółowe opracowa-
nie dotyczące walorów przyrodniczych Rajska. – Eksper-

tyzą tą ma zostać objęty na tyle szeroki teren, by było
możliwe racjonalne wytyczenie alternatywnych dla pro-
ponowanej drogi korytarzy – zaznacza Jan Machowski
z biura prasowego kancelarii prezydenta Stowarzyszenie
zapowiedziało, że po wykonaniu ekspertyzy, wystosuje
specjalne pismo do prezydenta Krakowa w tej sprawie.
Miasto ze swojej strony zobowiązało się, że po jego
otrzymaniu przeprowadzi dalsze analizy i zleci stworze-
nie uzupełniającego opracowania, które ma uściślić
przebieg nowej drogi. 

Badania obszaru Rajska mają się zakończyć w paździer-
niku lub listopadzie tego roku. Prowadzi je zespół naukow-
ców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem
mgr Joanny Kudłek i dr. Kazimierza Walasza. Po zakoń-
czeniu ich badań rozstrzygnie się, czy nowa ulica przetnie
Rajsko. – Ten dokument będzie bardzo ważny, gdyż będzie
miał wpływ na wybór jednego z wariantów przebiegu dro-
gi – informuje Biuro Infrastruktury UMK. Teraz wszyscy
czekają na efekt prac naukowców. 

BARTŁOMIEJ BARTOSZEK

Rajska Dolina kontra Nowa Sławka

Kolorem zaznaczono na planie Nową Sławka 
(źródło: „Dziennik Polski”, 21.01.08 r.) 

Mapka pokazująca warianty przebiegu ulicy Nowa Sławka przez
Rajsko (źródło: Biuro Infrastruktury UMK) 

Cd. ze str. 1
Wystarczy jednak trochę deszczu, a teren zamienia się w grzęzawisko. – Poważnym pro-

blemem jest objazd, z dwóch stron do ulicy Zolla jest błoto i jeszcze raz błoto, bez chus-
teczek nikt się nigdzie nie wybiera pieszo – mówi pani Anna, mieszkanka tejże ulicy. – Pra-
ce prowadzone w rejonie ulicy Zolla są związane z budową węzła bieżanowskiego na au-
tostradzie A4 Kraków – Szarów. Jak każda budowa, również i ta jest w pewnym stopniu
uciążliwa dla otoczenia – zauważa Magdalena Chacaga z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Za plac budowy oraz organizację ruchu odpowiada wykonawca, czyli
konsorcjum Dragados SA/Polimex – Mostostal S. A. Wcześniej organizację ruchu w rejo-
nie budowy uzgodniono z miastem. 

Skargi mieszkańców ciągle wpływają do inwestora, najczęściej drogą telefoniczną. 
– Wszystkie uwagi i wnioski są na bieżąco kierowane do wykonawcy, który odpowiada za
plac budowy. Ponadto inwestor (GDDKiA) cały czas uczula wykonawcę na to, by minima-
lizować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców – zaznacza Magdalena Chacaga. 
– Uciążliwości, jakie niesie ze sobą tak duża budowa, są w miarę możliwości ograniczane.
Nadzór inwestorski, czyli inspektorzy nadzoru kontrolują stan budowy również w zakresie
zachowania bezpieczeństwa, zgodności usytuowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy – dodaje Iwona Komuda
z biura budowy. To wykonawca ma obowiązek zapewnienia na drogach prowadzących do
budowy odpowiedniej organizacji ruchu oraz porządku. W tym celu zawiera odpowiednie
umowy z zarządcą dróg. Próbowaliśmy się skontaktować z wykonawcą, aby odniósł się do
skarg mieszkańców – bezskutecznie. 

Już w listopadzie tego roku ma ruszyć budowa tzw. trasy nowohuckiej, w skład której
wejdzie węzeł bieżanowski. Oznacza to, że problemów jeszcze przybędzie. – Szczerze mó-
wiąc o naszej ulicy chyba zapomniano i nikt nie robi nic, żeby było lepiej – żali się cytowa-
na już pani Anna. 

Budowa musi jednak zostać dokończona. Mieszkańcom nie pozostaje więc nic innego, jak
uzbroić się w cierpliwość i dalej walczyć o zmniejszenie utrudnień związanych z inwestycją. 

Tekst i foto: (Bart) 

Droga pełna błotaSposób na Myślenicką
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Zmień kolor na jesień! 

NOWOŚĆ: Przedłużanie i zagęszczanie włosów 

najnowszą metodą nawet na rok HAIRTALK. Gwarancja! 
● 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 

Kompleksowe leczenie schorzeń kręgosłupa, 
stanów po urazach i kontuzjach

FIZYKOTERAPIA − PEŁNY ZAKRES
✦ Masaż leczniczy, relaksacyjny, terapia manualna
✦ Fitness rehabilitacyjny
✦ Gimnastyka z elementami tańca
✦ Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (indywidualna)
NOWOŚĆ W GABINECIE 
KRIOTERAPIA
MASAŻE: Lomi Lomi, Peloha, Mauri
NUMEROLOGIA
WIZYTY DOMOWE

Zapewniamy miłą, kameralną atmosferę 

www.fizykoterapia−butterfly.pl

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

Rejestracja: 
tel. 012 655 89 49, kom. 0609 673 592

profesjonalizm − doświadczenie − 17 lat tradycji

Wola Duchacka − Zachód, ul. Beskidzka 30 B (pawilon, I p.)

Zapraszamy: pn.−pt. 9−20, sob. 10−14 

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

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

Poradnie: PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, 
LOGOPEDA, OKULISTA, 

KARDIOLOG (wizyty płatne)
tel. 012 658 16 11, 012 658 89 01
LEKARZ RODZINNY tel. 012 265 70 68

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

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

✁

SOLARIUM 
Exclusive
pon. - sob. 9 - 21

Polecamy również: biżuterię,
kosmetyki firmowe, 

elegancką odzież i bieliznę
os. Rżąka, ul.
Schweitzera 17

(k.przychodni)
012 657 51 28, 0510 527 516

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.

Wykonujemy okulary 
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18

tel. 0501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok przychodni okulistycznej)

pełny zakres szkieł
okularowych,

bezpieczne okulary 
dla dzieci, 

lekkie soczewki
plastikowe

bezpłatne komputerowe
badanie wzroku

GABINET KOSMETYCZNY
ul. Nowosądecka 31 tel. 012 425 67 13 „OD−NOVA”
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
➦ BDR − MIKROPERFORACJA  NASKÓRKA − *kwasy owocowe,

*kwas hialuronowy, *Syn Ake

PEŁNA KOSMETYKA TRADYCYJNA:
➦ Manicure, Parafina, Pedicure, Tipsy, zdobienie paznokci
➦ Henna
➦ Depilacja
➦ Jonoforeza, Sonoforeza, Galwanizacja
➦ Zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe,

masaż
Zaprasza Joanna Ciotek

kosmetolog

SOLARIUM TURBO
Tel. 012 425 67 13

● Zabiegi pielęgnacyjne na twarz:

regenerujące, liftingujące, oczyszczające, nawilżające, depilacja woskiem,
henna, bezbolesne przekłuwanie uszu
● Zabiegi z zakresu dermatologii:

zamykanie naczyń krwionośnych, trwale usuwanie owłosienia, brodawek,
włókniaków, złuszczanie kwasami owocowymi do 50% (przebarwienia,
trądzik, łojotok, zmarszczki), mikrodermabrazja diamentowa

GABINET 
KOSMETYCZNY

Barbara Ficek 
dyplomowana kosmetyczka

z wieloletnim
doświadczeniem

os. Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 3 (pawilon I p.), pn. - pt. 14 – 20

tel. 012 658 57 14, kom. 514 521 737

KĄPIEL
W DŹWIĘKACH
GONGÓW 
I MIS
GRAJĄCYCH

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

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

Jest to metoda masażu opracowana przez niemieckiego fizyka
Petera Hessa. Działa mocno rozluźniająco i odprężająco. 
Zalecana szczególnie kobietom przeciążonym obowiązkami.
Sesje indywidualne

W każdą sobotę godz. 18 - ul. Szlak 26 (lewa oficyna)
18 XI wtorek godz. 18, Centrum „CUD”, Mały Rynek 4

MASAŻ MISAMI 
TYBETAŃSKIMI
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Doppelherz 
na włosy i paznokcie
30 kaps.   

Tran 
w kapsułkach
120 kaps. 

Geriavit
Pharmaton
100 kaps. 

Multi−tabs
60 tabl.

Doppelherz na
odporność 
30 kaps. 
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wwwwww..zzaallmmaaxx..ppll

ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

Produkcja * Montaż * Serwis

Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel. 012 655 74 74

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

Ogłoszenia drobne
e−mail:

wadomosci.krakow@wp.pl
❑ Chętnie podejmę się opieki nad
dzieckiem – 725 304 596
❑ Pilnie poszukuję opiekunki do starszej,
leżącej osoby na 2 h przed południem 
– 698 280 671
❑ Sprzedam tanio łóżko + szafa, biurko,
półki – stan b. dobry – 514 312 541
❑ Tanio sprzedam wypoczynek: kanapa
+ 2 fotele + pufa – 012 359 25 65
❑ Młode bezdzietne małżeństwo pilnie
poszukuje do wynajęcia kawalerki,
garsoniery bądź pokoju 2-osobowego
w?okolicy – 504 552 274
❑ Poszukuję mieszkania do wynajęcia,
Piaski Nowe 2 lub 3 pok. – 607 311 261
❑ Zamienię mieszkanie 1-pokojowe,
własnościowe, superkomfortowe 34 m kw.
Piaski Nowe na 2-3 pokojowe w okolicy
za dopłatą - 502 02 55 52
❑ Zamienię superkomfortowe, okolice
Plant, 60 m kw., kwaterunek na
własnościowe, 3-4 pok. – 012 633 17 95
❑ Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe  
– 608 045 533

Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, tel. 012 655 53 62
Kurdwanów, ul. por. Halszki 1K, tel. 012 654 20 20

LOMBARD
Korzystne pożyczki pieniężne pod zastaw

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
ul. Nowosądecka 56

Pon. − pt. 10 − 18, sob. 10 − 13
tel. 0792 − 789 − 027

BINDOWANIE
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
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) 

Wola Duchacka, ul. Heila 9A (róg Klonowica)
pon. − pt. 11 − 18, sob. 11 − 15 tel. 0607 49 24 24

WYROBY WIKLINOWE 
F.H.U. „RAB−POL”

nowo otwarty sklep

Polecamy: kosze bieliźniarskie, kufry, skrzynie, szuflady, 

maty ścienne i podłogowe, kwietniki, wycieraczki itp. 

tel. 0502 34 86 84

@ komputery i akcesoria

@ materiały eksploatacyjne 

do drukarek: tusze, tonery,

papiery

@ materiały biurowe

@ serwis komputerowy

@ serwis drukarek

@ wydruki

@ bindowanie

@ laminowanie

@ xero

www.ramkomputer.pl

Zaopatrzenie biur, firm

i przedsiębiorstw

Dostawy na telefon:

w Krakowie GRATIS

os. Piaski Nowe, pawilon (piwnica)

ul. Łużycka 55
tel. 012 650 03 90, kom. 0501 422 272, 

fax: 012 650 03 91

Pon. − pt. 9 − 17

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie 
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

O F E R T A ważna do wyczerpania zapasów

Sterko, 30 kaps.Cerutin, 125 tabl. Soyfem, 60 tabl.

5,50 7,99 12,99 71,50 21,99

21,504,5019,99
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Krakowskie, a szczególnie podgórskie osiedla rozrasta-
ją się w bardzo szybkim tempie, a wraz z nimi parafie.
Wierni powoli przestają mieścić się w kościołach. Wycho-
dząc naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiono wybudo-
wać nowe świątynie. 

Kościół na Rżące
Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Kraków-

Rżąka powstała 20 października 1992 r. Obejmuje ona osie-
dle Rżąka z ponad 3-tysieczną społecznością. – Nasze poło-
żone na uboczu osiedle jest jakby oddzieloną od miasta en-
klawą, gdyż z jednej strony jest autostrada, a z drugiej ul.
Wielicka. Kościół dodatkowo jednoczy mieszkańców, któ-
rych wciąż przybywa – informuje ksiądz proboszcz Andrzej
Pieróg. – Dlatego niezbędna jest budowa nowej świątyni. 

Najpierw ukończono jednak plebanię, ponieważ księża
nie mieli gdzie mieszkać (np. proboszcz wynajmował
mieszkanie w pobliskim bloku). Potrzebne było również
miejsce do działań duszpasterskich. Stworzono m. in. świe-
tlicę parafialną „Jutrzenka”. – Powstała ona, by pomóc
dzieciom i młodzieży w nauce. Mogą oni codziennie od go-
dziny 16 do 18 spotkać się tutaj, odrobić lekcje, nauczyć się
obsługi komputera czy skorzystać z Internetu, a to wszyst-
ko pod okiem nauczyciela-wychowawcy – mówi proboszcz.
– Od 22 listopada 1996 r. funkcjonował również Parafialny
Klub Sportowy „Orlęta – Rżąka”, lecz niestety musiał za-
wiesić swoją działalność, gdyż brakowało odpowiedniego
boiska do treningów. 

Początki budowy nowej świątyni sięgają 17 grudnia 1999
r., kiedy to Rada Parafialna wybrała projektu kościoła au-

torstwa Anny
i Krzysztofa Filusiów
oraz Piotra Bielań-
skiego z Krakowa. 
– Kościół kształtem
przypomina latarnię
morską. Związane
jest to z tajemnicą
Nawiedzenia – tłu-
maczy ks. Pieróg. 
– Maria, przychodząc
do św. Elżbiety, przy-
nosi jej radość, świa-
tło i Jezusa pod ser-
cem. Projekt nawią-
zuje właśnie do tego
światła, które wskazuje ludziom drogę. 

Krakowska firma budowlana Łęg-Przem zajęła się po-
stawieniem murów oraz zadaszeniem konstrukcji, a za wy-
lanie fundamentów odpowiedzialna była firma Staand. 

31 maja 2000r. ks. kard. Franciszek Macharski poświęcił
plac pod budowę kościoła, a 7 września 2000 r. Wydział
Architektury Miasta Krakowa wydał pozwolenie, by świą-
tynia oraz plebania mogły powstać. Stan zerowy został
ukończony już 11 grudnia 2000 r. W niecałe dwa lata póź-
niej, bo 31 maja 2002 r., ks. kard. Franciszek Macharski
dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w ściany
kościoła. Kamień ten został przywieziony z Bazyliki Na-
wiedzenia w Ain Karin z Ziemi Świętej. Ważnym wydarze-
niem w życiu parafii było również poświecenie trzech

dzwonów przez Jana Pawła II na Krakowskich Błoniach 18
sierpnia 2002 r. 

Parafianie na długo zapamiętają też datę 8 listopada
2001 r., wtedy to w trakcie prac ziemnych przy fundamen-
tach robotnicy znaleźli bombę – pocisk lotniczy z II wojny
światowej. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a prace
nie zostały przerwane. 

– Obecnie gotowa jest elewacja zewnętrzna wraz z kolo-
rem. Kolejnym etapem budowy będzie wykonanie tynków
wewnętrznych, ogrzewania podłogowego i posadzki. Pla-
nujemy również prace wykończeniowe – wstawienie witra-
ży, zrobienie ołtarza, stacji drogi krzyżowej, ławek oraz
urządzenie zakrystii – wylicza proboszcz. Chcemy, by
w maju 2010 roku można było poświęcić kościół i zacząć
w nim odprawiać mszę świętą, lecz to nie będzie koniec,
gdyż pozostanie jeszcze do zrobienia parking, ogrodzenie
oraz droga procesyjna. Należy też zlikwidować starą kapli-
cę. Budowa kościoła i zaplecza duszpasterskiego to koszt
ok. 6 mln. zł i potrwa w zależności od hojności ofiarodaw-
ców. Wsparciem finansowym służą parafianie oraz ludzie
dobrej woli z parafii patronackich. 

O początkach budowy świątyni na Rżące można rów-
nież poczytać w 5. numerze „Wiadomości” z 2002 r. 

Oto informacje i nr konta dla wszystkich, którzy chcieli-
by wesprzeć budowę: 

Parafia Nawiedzenia NMP Kraków Rżąka, 
ul. kard. Wyszyńskiego 6

12 1060 0076 0000 3300 0001 2371 
ELŻBIETA ĆWIK

foto (Kaj)
Poprzedni raport, dotyczący budowy kościoła 

w Płaszowie/ Woli Duchackiej, 
opublikowaliśmy w wydaniu lipcowo-sierpniowym 

(www.wiadomosci.krakow.pl)
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1 września br. rozpoczęliśmy 30. rok od zawiązania KPN

i ogłoszenia Aktu Konfederacji Polski Niepodległej na pl. Pił−

sudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

w roku 1979. 

KPN była w PRL pierwszą partią, której celem było odzyska−
nie niepodległości Polski. W okresie jej walki z systemem komu−
nistycznym była traktowana przez władze PRL jako szczególnie
niebezpieczna formacja, zakładała bowiem likwidację dyktatury
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawującej pełną, tota−
litarną władzę z nadania Związku Radzieckiego. Bojąc się utraty
tej władzy, PZPR skierowała przeciwko KPN Służbę Bezpieczeń−
stwa, której celem była likwidacja wszelkich działań niezależnych
oraz tworzenie w oczach społeczeństwa, mediów krajowych i za−
granicznych, jak i pozostałych formacji opozycyjnych, wizerun−
ku „ugrupowania faszystowskiego” dążącego do utopijnych ce−
lów [każdy kto czynnie działał przeciw reżimowi komunistyczne−
mu, w tym okupacji Polski przez Związek Sowiecki – był uzna−
wany za „wariata”, „agenta CIA” lub za „faszystę” – przyp. red.]. 

Przywódcy KPN siedzieli w więzieniach w wyniku dwóch
wielkich procesów politycznych, w których skazani zostali na
długoletnie więzienia. Leszek Moczulski – przewodniczący par−
tii, był najdłużej przebywającym w więzieniu opozycjonistą. 

W 1989 r., dobierając kandydatów do rozmów Okrągłego Sto−
łu, PZPR zdecydowała się na wykluczenie pierwszej niepodległo−
ściowej partii KPN, nie chciała bowiem, by przemiany polityczne,
na które decydowała się, prowadziły do niepodległości, pełnej de−
mokracji i utraty przez nią władzy. Po podpisaniu umowy z dnia
6 kwietnia 1989 r. między PZPR a częścią opozycji, KPN wystą−
piła przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta Polski, zaj−
mowała gmachy PZPR, a także krótkotrwale zajmowała bazy woj−
skowe Związku Radzieckiego na terenie naszego kraju. 

Działania te przekonały społeczeństwo, że nie trzeba się lękać
utraty przewodniej roli PZPR i „wieczystej przyjaźni” ze Związkiem
Radzieckim, a przemianom można nadać charakter drogi do nie−
podległości, gdyż przeciwnik nie jest taki straszny, jak się wydaje. 

W wyniku tych działań pierwsze wolne wybory w r. 1991 da−
ły przewagę partiom niepodległościowym. 45−letnia hegemonia
Związku Radzieckiego nad Polską przeszła do historii. 

Obecnie, gdy rozpoczyna się 30. rok od powstania KPN do−
brze jest przywrócić narodowi świadomość tej cząstki historii,
zwłaszcza, że odzyskana niepodległość wymaga jej kultywowa−
nia. Pozostawanie w NATO i Unii Europejskiej oraz wspieranie
ich rozszerzania się na Wschód jest częścią działań budujących
świadomość konieczności utrwalania niepodległości. 

Uroczystość inaugurująca obchody Roku Jubileuszowego
30−lecia KPN odbyła się 29 września br. w Sali Obrad Rady Mia−
sta Krakowa. Poprzedziła ją msza święta w bazylice oo. Domi−

nikanów, koncelebrowana
przez ks. Tadeusza
Isakowicza−Zaleskiego. 

Przewodniczącym Komite−
tu Honorowego Obchodów
Jubileuszu 30−lecia KPN jest
minister obrony narodowej
Bogdan Klich, w skład Komi−
tetu Honorowego weszli:

Jerzy Miller – wojewoda małopolski, Marek Nawara – marsza−
łek województwa małopolskiego, dr Małgorzata Radwan−
−Ballada – przewodnicząca Rady Miasta Krakowa, dr Marek La−
sota – dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Kazimierz Barczyk –
sędzia i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, wiceprzewodni−
czący Sejmiku Województwa Małopolskiego, prof. Tomasz Gą−
sowski – prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Nie−
podległościowego, ks. Tadeusz Isakowicz−Zaleski – kapelan or−
ganizacji niepodległościowych i solidarnościowych, związany
z KPN od 1979 r., Jacek Smagowicz – członek Prezydium Ko−
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Patronem uroczystości ju−
bileuszowych jest prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka. 

Zachęcamy (szczególnie szkoły w ramach lekcji historii)

do obejrzenia naszej stałej, multimedialnej wystawy „KPN

w walce o niepodległą Polskę” na terenie Muzeum Armii

Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, nad którą patro−

nat objął Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Zygmunt Łenyk

Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 30−lecia KPN 

Prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979−89

[skróty i zmiany od redakcji]
Więcej na stronie: http: //www.polonus.mojeforum.net/

/jubileusz−30−lecia−kpn−temat−vt95.html

Wystąpienie prezesa IPN

Najważniejszym punktem obrad było wystąpienie prezesa
IPN dr. hab. Janusza Kurtyki. Podkreślił on, że jest za wcześnie,
aby przedstawić pełny obraz działalności KPN, gdyż olbrzymia
ilość materiałów na ten temat, będących w posiadaniu IPN, nie
została jeszcze opracowana w sposób dostateczny. 

Mówca przypomniał sytuację Polski po II wojnie światowej:
podbój kraju przez Sowietów i zniszczenie podziemia niepodle−
głościowego, prowadzenie przez komunistów inżynierii spo−
łecznej, w wyniku której powstały nowe grupy społeczne zwią−
zane z komunistami (nowa inteligencja, nowa klasa robotnicza,
nowe chłopstwo), wydarzenia poznańskie 1956 r., w których po
raz ostatni pojawiły się elementy powstania narodowego (obok
haseł buntu wewnątrzsystemowego – „buntu niewolników”),
późniejsze kryzysy (1968, 1970, 1976), który miały już tylko
charakter wewnątrzsystemowego buntu – ich celem było po−
prawianie systemu, a nie budowa niepodległego państwa. 

W tych warunkach – podkreślił prelegent – podniesienie ha−
sła niepodległości było czymś zupełnie nowym. Wymagało to
nie tylko odwagi „bojowej” (gdyż groziło utratą pracy, wolności,
zdrowia, a nawet życia), ale także odwagi cywilnej (gdyż rodzi−
na, znajomi, środowisko nie rozumieli postulatu dopominania
się o niepodległe państwo). 

W 1976 r. powstała jawna opozycja (KOR), która na postulat
niepodległości patrzyła podejrzliwie. Także ROPCiO, choć był
formacją odmienną od KOR, w kwestii niepodległości wypowia−
dał się bardzo ostrożnie. KPN utworzona w 1979 r. była pierw−
szą grupą polityczną w PRL, która otwarcie upominała się
o niepodległość i pierwszą, która zdecydowała się na formę
działania w postaci partii politycznej. Nawiązywała przy tym do
tradycji piłsudczykowskiej, zgodnie z którą Polacy winni sami
walczyć o swą niepodległość. 

Prezes IPN był pierwszą osobą na sali, która wymieniła nazwi−
sko Leszka Moczulskiego – twórcy KPN i autora „Rewolucji bez
rewolucji”, w której przedstawiono program pokojowej drogi do
niepodległości. W tym kontekście Janusz Kurtyka podkreślił, że
życiorys wielu wybitnych postaci żyjących w czasach PRL nie jest
jednoznaczny. Wiele osób podejmowało grę z bezpieką, zwykle ją
przegrywali, ale później potrafili oni wyzwolić się, wyrywać z tej
zależności. Słowa te w sposób oczywisty odnosiły się do Leszka
Moczulskiego. Mówca podkreślił, że nie podejmuje się ferować
wyroków w sprawie współpracy przywódcy KPN z SB. 

Następnie Prezes IPN podkreślił, iż KPN natychmiast po
swym powstaniu stała się przedmiotem głównego zaintereso−
wania SB i była w orbicie dużego zainteresowania Moskwy. Na−
tomiast KPN nigdy nie była faworytem Radia Wolna Europa... 

Lata 1980 – 81 to czasy gwałtownego rozwoju KPN. Jednak
w czasie „karnawału Solidarności” KPN była jedyną organiza−
cją, której przywódcy większość czasu spędzili w więzieniu.
W czerwcu 1981 r. rozpoczął się proces kierownictwa KPN, któ−
rego członkowie (...) zostali skazani na kary wieloletniego wię−
zienia. Odbyli je w bardzo ciężkim więzieniu w Barczewie. Wy−
szli na wolność w 1984 r. na mocy amnestii. 

Po 13 grudnia 1981 r. (wprowadzenie stanu wojennego
przez WRON – przyp. red.) KPN podjęła działalność konspira−
cyjną. W 1985 r. SB aresztowała całe kierownictwo KPN, które
w wyniku kolejnego procesu w 1986 r. zostało skazane na kary
więzienia. (...) W latach 80−tych KPN współpracowała z WiP,
NZS, PPS, SW, FMW i z „Solidarnością“. 

W schyłkowym okresie PRL KPN realizowała „taktykę walki
czynnej“: okupowała budynki PZPR i pikietowała bazy radziec−
kie w Polsce. W tym czasie KPN wypowiadała się przeciwko
rozmowom z komunistami, domagała się w pełni wolnych wy−
borów, żądała opuszczenia Polski przez wojska radzieckie i do−
pominała się o pełną niepodległość. 

Od r. 1989 zaczął kształtować się nowy system polityczny,
ale w sposób reglamentowany. Organizacja radykalne, takie jak
KPN, były eliminowane. Jednak na początku lat 90−tych KPN
znajdowała się w niezłej kondycji organizacyjnej i była jedyną
strukturą opozycyjną, która kontynuowała działalność politycz−
ną w wolnej Polsce. 

Prezes Kurtyka podkreślił także znaczenie działalności wy−
dawniczej KPN, wymieniając najważniejsze tytuły KPN−owskich
czasopism. 

Opracował: Mirosław Lewandowski 

administrator „Forum POLONUS“ – strony prowadzonej dla
upamiętnienia 30 rocznicy powstania KPN:

http: //www.polonus.mojeforum.net 
[skróty od redakcji]
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Sukces za sukcesem – tak można określić starty kolarzy
z Sekcji WLKS „Krakus” BBC Czaja Swoszowice. Zeszło-
roczny sezon zakończyli jako najlepsza drużyna Małopol-
ski i druga Polski. Niestety w Mistrzostwach Polski w Gol-
czewie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (na 5 km przed
metą), nie udało im się obronić swojej pozycji sprzed ro-
ku. Choć mieli zapewnione 3. miejsce, ostatecznie doje-
chali na 8. Jak zaczęła się ich historia? Z jakimi proble-
mami borykają się? Jakie mają plany? 

Od początku istnienia klubu przewijają się informacje
o trenowaniu kolarstwa. W latach 50. i 60. kadrą woje-
wódzką, w ramach Ludowego Zrzeszenia Sportowców,
zajmował się Józef Glebowicz. Jego praca opierała się na
szkoleniu i koordynowaniu startów najlepszych kolarzy
z województwa. W Swoszowicach była główna baza. Od lat
70. klub zrzesza tylko swoich zawodników – opowiada tre-
ner sekcji Zbigniew Klęk. – Moja przygoda z „Krakusem”
rozpoczęła się w sierpniu 1975 r. dzięki Bogdanowi Kozia-
rowskiemu (był sekretarzem klubu), który reaktywował
sekcję kolarską. Wcześniej trenowałem w różnych klubach
i do „Krakusa” trafiłem z KS „Korona” już jako senior. Po
roku zająłem się prowadzeniem naborów do sekcji oraz
pracą z młodzieżą – wspomina Klęk. 

Dzięki trenerowi oraz ciężkiej pracy całego zespołu sek-
cja odnosi znaczące sukcesy w zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Warto wspomnieć choćby o mi-
strzach Polski: Aleksandrze Cholewie, Wojciechu Szafrań-
cu, Piotrze Tomanie, Marcinie Pyjasie, Konradzie Łapie,
Tomaszu Marczyńskim oraz Piotrze Zielińskim, który rów-
nocześnie zajął 9. miejsce w Mistrzostwach Świata na to-
rze. Tomasz Marczyński w tym roku reprezentował Polskę
na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Na następcę 
Marczyńskiego wyrasta Rafał Majka, członek kadry mło-
dzieżowców, który jest z grupy naborowej z Zegartowic.
Już jako 19-latek zajął 7. miejsce w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski (grupa wiekowa 19-23 lata). Obecnie
przebywa na stażu we Włoszech. To oczywiście tylko nie-
które osiągnięcia sekcji. 

W szkole podstawowej
w Zegartowicach i gimna-
zjum w Raciechowicach od
1998 r. działa Międzyszkolny
Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Małe Krakusy”.
To bezpośrednie zaplecze
zawodnicze sekcji kolarskiej.
Trener przyznaje, że bardzo
trudno o odpowiedni nabór
młodzieży. – Jest to jedna
z najcięższych dyscyplin

sportowych. Od zawodnika wymagana jest duża wytrzyma-
łość, dyscyplina oraz zaangażowanie. Wielu tego nie wy-
trzymuje i odpada…

Obecnie w barwach klubu trenuje 34 kolarzy. Startują
w kategoriach: młodzika, juniora młodszego, juniora i mło-
dzieżowca w konkurencji kolarstwa szosowego i torowego. Po
juniorze klub stara się zabezpieczyć przyszłość swoim zawod-
nikom, umieszczając ich w renomowanych klubach w kraju
i za granicą. Najlepszym zawodnikom „Krakus” opłaca cze-
sne w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy. 

Sekcja w ogóle by nie funkcjonowała, gdyby nie odpo-
wiednie wsparcie finansowe. Dużą rolę odgrywają tu ro-
dzice i sponsorzy: firma BBC Czaja (główny sponsor od
2007 r.) oraz Stanisław Dymek, Mieczysław Poręba, Józef
Olchowa i Sławomir Bugajski. Wszyscy oni związani byli
z kolarstwem. – Mieczysław Poręba był bardzo dobrym za-
wodnikiem WLKS „Krakus”, a zakończył karierę w 1991 r.
we Francji – mówi Zbigniew Klęk. – W związku z brakiem
funduszy na utrzymanie młodzieżowców, a co dopiero se-
niorów, tracimy tego typu zawodników najczęściej na rzecz
bogatych klubów w Polsce i Europie.. 

Środki płyną też od władz miejskich oraz z Ludowego
Zrzeszenia Sportowców. W tym roku udało się dodatkowo
uzyskać pieniądze z Biura Euro 2012. W zamian kolarze
promują Kraków, by to właśnie tu odbyły się Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej. 

Zapytany o plany trener Zbigniew Klęk mówi: – Obec-
nie kończymy sezon i czas zająć się propagowaniem kolar-
stwa, by mieć nowych zawodników. – Na podsumowanie
dodaje – Chcielibyśmy, by klub było stać na rozwijanie ta-
lentu młodzieży, która startuje w jego barwach. Obecnie
zawodnicy są w bardzo dobrej formie. Startują w kadrze
Polski w swoich kategoriach. Mamy drużynę, która jest
w stanie i będzie walczyć o Mistrzostwo Polski. 

Sekcja działa na terenie stadionu WLKS „Krakus” przy
ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie – Swoszowicach, gdzie zlo-
kalizowane są obiekty sportowe: stadion, budynek klubowy
i siłownia. Treningi kolarstwa szosowego odbywają się
w okolicach Krakowa oraz uzdrowiska Swoszowice. Są one
przeprowadzane w zależności od wieku sportowców oraz

okresu w sezonie. Najczę-
ściej jest to 5 razy w tygo-
dniu podczas startów, 4 razy
w czasie przygotowań,
a 2 razy poza sezonem.
Obecnie trwa nabór wśród
dzieci i młodzieży urodzonej
w latach 1993 – 95. Więcej
informacji można uzyskać
od trenera Zbigniewa Klęka
pod nr. tel. 507 06 05 20. 

(E) 
Fot. archiwum klubu

27 września br. w podpary-
skim Disneylandzie odbył się
Turniej Taekwon-do w ramach
Europejskiego Festiwalu
Sztuk Walk. W zawodach
wzięło udział młodych 12 za-
wodników Krakowskiego
Centrum Taekwon-do oraz
spora grupa rodziców i kibi-
ców. Oprócz 2 złotych,
5 srebrnych i 2 brązowych me-
dali krakowianie zdobyli rów-
nież wszystkie najważniejsze
atrakcje parku Disneya oraz
wieżę Eiffla w Paryżu. 

(źródło: KCT) 

WLKS „Krakus” Swoszowice istnieje od 3 października
1948 r., kiedy oficjalnie zostało otwarte nowe boisko pił-
karskie. By uczcić to wydarzenie oraz 60-lecie działalności
Klubu, zorganizowano w dniach 12-14 września br. „Rocz-
nicowy Weekend”. Mimo niesprzyjającej aury można go
zaliczyć do udanych. 

Rocznicowy weekend

W programie znalazły się m. in. trwające 3 dni się Między-
narodowe Zawody Przyjaźni, gdzie rywalizowało ok. 70 za-
wodników z Polski i Czech. Głównym trofeum był Puchar Pre-
zydenta Krakowa, a wywalczył go Jarosław Koziarowski na ko-
niu Santos. Drugie miejsce zajęła Natalia Koziarowska na
Wigonii. Oboje trenują w WLKS „Krakus” Swoszowice. Trze-
cie miejsce zdobył reprezentant MKS SJK Kraków – Krzywo-
płoty Zbigniew Kostrzewski na koniu Stakkato`s Diamond. 

Rozegrano także mecze piłkarskie trampkarzy, junio-
rów oraz mecz pokazowy Oldboye „Krakusa” przeciw re-
prezentacji Czech. Niestety nasz zespół przegrał 1:2. 

Głównym wydarzeniem było uroczyste otwarcie parteru
nowego zaplecza gospodarczo-sportowego. Można było
obejrzeć dużą salę, siłownię, szatnię, sanitariaty oraz za-
plecze socjalne klubu. Zaprezentowane prace budowlane
trwają od 1985 r. Ze względu na problemy finansowe inwe-
stycję musiano przerwać w 2000 r. Podjęto ją od nowa do-
piero w 2004 r. W budynku ma się mieścić sala rehabilita-
cyjna, fitness oraz dom kultury. Wstęgę miał przeciąć Pre-
zydent Krakowa Jacek Majchrowski, lecz niestety nie do-
jechał. Reprezentował go Paweł Opach szef Referatu Kul-
tury Fizycznej UMK, który jest również odpowiedzialny za
organizację turnieju Euro 2012 w naszym mieście. Nie za-
brakło za to przemówień (głos zabrał m.in. Józef Pamuła –
jedyny żyjący założyciel Klubu) i odznaczeń wybitnych
działaczy sportowych WLKS „Krakus”. 

Historia klubu

Podczas otwarcia nowego zaplecza, Edward Ziębicki
(od 2002 r. prezes WLKS „Krakus”) przybliżył zebranym
historię klubu. 

Ludowy Zespół Sportowy „Swoszowianka” powołali dzia-
łacze Koła Młodzieżowego działającego w Domu Ludowym.
Pierwszym prezesem został Stefan Potańczyk. Boisko piłkar-
skie wykonała młodzież na wydzierżawionym polu rolnym.
Drewno na bramki otrzymano w darze od Zakładu Kąpielo-
wego Swoszowice. Szatnie dla zawodników i sędziów znajdo-
wały się w prywatnych domach Jana Liszki i Macieja
Lembasa. Działalność klubu skupiała się w sekcjach: piłki
nożnej, tenisa stołowego oraz siatkówki młodzieżowej. 

Na początku lat 50-tych rozpoczęła się budowa stadionu
na terenach Uzdrowiska Swoszowice wraz z budynkiem
klubowym. Teren pod zabudowę załatwił w Centralnym
Zarządzie Uzdrowisk Stanisław Wasiuczyński, dyrektor
uzdrowiska. Klub zrzeszał młodzież Swoszowic, która
oprócz sportu angażowała się w działalność kulturalną
(chór, zespół teatralny). W budynku klubowym przez lata
działało stałe kino. 

W 1954 r. z LZS został powołany Ludowy Klub Sporto-
wy. W 1963 r. została powołana nowa sekcja klubu – jeź-
dziecka. Jej początkowy stan posiadania to 3 konie. Stajnie
dla nich znajdowały się w prywatnych budynkach Karola
Koziarowskiego. Sekcja jeździecka w celach zarobkowych
organizowała zimowe zawody jeździeckie pod Wielką Kro-
kwią w Zakopanem. 

W 1972 r. Rada Wojewódzka LZS na bazie LKS „Swo-
szowianka” powołała WLKS „Krakus”. W klubie działały
sekcje: kolarska (reaktywowana w 1975 r., a od 1976 r.
współprowadzona przez Zbigniewa Klęka), podnoszenia
ciężarów, zapasów w stylu wolnym, jeździecka i piłki nożnej. 

Obecnie „Krakus” ma 3 sekcje – jeździecką, kolarską
oraz piłkarską, które odnoszą liczne sukcesy. Jeźdźcami
zajmuje się przede wszystkim Krzysztof Koziarowski, kola-
rzami Zbigniew Klęk, a piłkarzami występującymi w A kla-
sie – Władysław Wrona. 

Plany rozwoju

– Chcemy rozwijać m. in. sekcję kolarską i współpra-
cować ze starszą młodzieżą (do 23 lat). Utalentowani za-
wodnicy najczęściej, gdy skończą 18 lat odchodzą do in-
nych klubów. – powiedział prezes Edward Ziębicki o pla-
nach „Krakusa”. Chodzi tutaj przede wszystkim o spor-
towców tej klasy, co np. Tomasz Marczyński, który jeździ
obecnie zawodowo we włoskiej grupie kolarskiej Cera-
mica Flaminia. Klubu po prostu nie stać na utrzymanie
takich zawodników, gdyż ich udział w imprezach sporto-
wych nie jest refundowany przez Urząd Miasta Krakowa.
Nieprzerwanie nadrzędnym celem działalności WLKS
„Krakus” Swoszowice to „wychowanie młodzieży po-
przez sport”. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefo-
nów: sekcja jeździecka 012 654 72 10, sekcja piłki nożnej
012 654 73 26, sekcja kolarska 507 06 05 20.

ELŻBIETA ĆWIK

KRAKOWSKIE
CENTRUM 
TAEKWON−DO

ogłasza zapisy do sekcji
w Gimnazjum nr 28

os. Kurdwanów Nowy, ul. Bujaka 15

dzieci:
wtorki, piątki 17:00 − 18:15

informacje: 0507 819 225
młodzież i dorośli: 

poniedz. 19:30 − 21:30, 
środy 19:00−21:00

informacje: 0502 067 081

9 medali
w DisneylandzieKolarze ze Swoszowic

60−lecie „Krakusa” 

Hubert Koziarowski, zawody klubowe 1986 r. 

Foto: archiwum klubu 

WIAD_10’08-09.qxd  2008-10-10  16:11  Page 7



WIADOMOŚCI8 Nr 10    Październik 2008

„WIADOMOŚCI”: Kraków 30-693, ul. Urwana 10 m 2, tel./fax: 012 654 54 19, kom. 0504 853 960, e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl.
www.wiadomosci.krakow.pl Redaktor: Jarosław Kajdański. Stali współpracownicy: Bartłomiej Bartoszek, Barbara Bączek, Elżbieta Ćwik, Maria Fortuna-Sudor. 
Redaktor techniczny: Jarosław Jagła. Wydawca: „ARGO”. Druk: LEYKO, Kraków, ul. Romanowicza 11, tel. 012 656 44 87. Nakład: 7 000 egz. bezpłatnych. Redakcja zastrzega sobie
wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania tekstów i zmiany ich tytułów oraz nieponoszenia odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. PL ISSN 1507-6105

Wysoka jakość!
os. Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 30C/1

(powyżej „Biedronki”)
501 86 44 99, 012 425 60 25 

www.jezykfrancuski.krakow.pl
FRANCUSKI
na Kurdwanowie

dzieci − młodzież − dorośli
● zajęcia grupowe
● zajęcia indywidualne
● zajęcia z Francuzami
● tłumaczenia
● FRANCUSKI DLA FIRM

Twoja reklama 
w „Wiadomościach”

Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów,

Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe

i Wielkie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka,

Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl Zapraszamy codziennie w godz. 12 − 22

PODGÓRZE, KURDWANÓW
tel. 012 655 60 42
ul. Chmielna 18a
wjazd od ul. Herberta, stara Myślenicka

Oryginalne wnętrza!

www.martello−restauracja.pl

Do wyboru: pizza, obiady domowe,
dania z grilla itp.

Promocja: pizza w lokalu 15% taniej
Można ogrzać się przy kominku!

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe: 
komunie, chrzciny, wesela itp.

Cd. „boiska na Kurdwanowie”

− lista życzeń

Wydaje się, że zamieszanie wokół propozycji budowy
stadionu na terenie parku na Kurdwanowie wymaga dal-
szego wyjaśnienia. Wg pisma, które otrzymałem od Zastęp-
cy Prezydenta Miasta, teren, gdzie programowano te dzia-
łania należy w 75% do władania SM „Kurdwanów Nowy”.
Jak to jest możliwe, że bez konsultacji z mieszkańcami i co
więcej spółdzielcami, także z UM, próbowano podejmować
jakiekolwiek działania w tym zakresie niezgodne z interesa-
mi zainteresowanych. Czyżby „cała władza w ręce rad”?
Skąd miały się znaleźć środki na inwestycje i utrzymanie
obiektu? 

W niedalekiej, kilkuminutowej odległości znajduje się nie-
wykorzystany obiekt stadionowy – koło pętli tramwajowej,
trochę dalej wymarzony teren na stadion – dawne osadniki.
Tam inwestycja tego typu by nikomu nie przeszkadzała. 

Jeśli chodzi o park, to przydałyby się zasadzenia kwiatów,
fontanna, sadzawka, oczywiście. Ogródek jordanowski, mo-
że studnia głębinowa, szalet, stoliki dla sportowców – szachi-
stów itp. itd. Nie widać, aby na istniejących dzikich boiskach
tłumy blokersów i młodzieży ćwiczyły tężyznę fizyczną. 

Wydaje się, że zarówno radni Dzielnicy, jak i Radny S. po-
winni zbić kapitał na potrzebnych działaniach, np. uspraw-
nieniu pracy przychodni przy ul. Wysłouchów – przydałby się
remont, przynajmniej malowanie i wymiana podłóg, wymia-
na wyposażenia (twarde ławki do przytulania się pacjentów),
skrócenie terminów oczekiwania w sytuacji, kiedy zwiększyła
się ilość pacjentów, a obsada b. z., przestrzeganie wyznaczo-
nych terminów, całodzienny dyżur pracowni EKG itp. 

Wspaniała rzeczą byłoby uruchomienie w godzinach szczy-
tu ekspresowej linii ulicą Tischnera z dwu osiedli do ronda
Matecznego, może i Grunwaldzkiego. Radni pokażcie, co po-
traficie, udowodnijcie, jak jesteście niezbędni, pochwalcie się
przed wyborcami nie tyko szkoleniami, ale i konkretnymi
sukcesami. 

(dane nadawcy do wiadomości redakcji) 

Od redakcji:
Zainteresowanych dyskusją na temat nieaktualnej

koncepcji budowy boiska w ramach parku kurdwanow-
skiego – odsyłamy na naszą stronę internetową www. wia-
domosci. krakow.pl, do rubryki „Lokalne Forum“ w nr.
wrześniowym '08. 

Fetor

Chciałabym poruszyć problem zlewni ścieków, popular-
nie zwanej zlewnia szamba, która znajduje sie w bezpo-
średniej bliskości naszego osiedla. Myślę, że znajduje się

zbyt blisko terenów zabudowanych, wbrew jakimkolwiek
przepisom dotyczących tego typu przedsięwzięć. Wiele
osób uważa, że powinna ona zostać zamknięta, gdyż nie
tylko zapach jest uciążliwy dla mieszkańców osiedla. Czy
radni naszej dzielnicy zamierzają coś zrobić z tym proble-
mem? Chodzi o zlewnię ścieków przy ulicy Podmokłej.
Zapewne powstała jeszcze, kiedy teren nie był zabudowa-
ny osiedlami. 

Każdej osobie jadącej z Kurdwanowa do CH Zakopian-
ka czy Borku Fałęckiego ta ulica na długo pozostaje w pa-
mięci ze względu na okropny, duszący zapach (a raczej fe-
tor). Jadąc samochodem trzeba pamiętać, by zamknąć
okna i odciąć dopływ powietrza z zewnątrz, w autobusie
(np. 204) pozostaje tylko wziąć głęboki oddech przed zlew-
nią i przetrzymać ten odcinek nie oddychając. Zdarza się
też, że szambiarki czekające w kolejce do zlewni blokują pas
ruchu dla samochodów. Obecność zlewni daje się odczuć (a
raczej wyczuć w powietrzu) w niektóre dni, szczególnie w re-
jonie najbardziej zbliżonym – ul. Myślenicka, Stojałowskie-
go, Cechowa. 

Zlewnia powinna zostać juz dawno zamknięta, a tereny
zielone znajdujące się w okolicy być może można by zamie-
nić w jakieś tereny rekreacyjne dla mieszkańców osiedla
Kurdwanów, gdyż jak wiemy jest tu tylko jeden duży plac za-
baw otoczony alejkami, co jak na tak duże osiedle jest sta-
nowczo niewystarczające. 

Z poważaniem, 
Aneta Bar

Od redakcji: 
Gwoli ścisłości, uciążliwa zlewnia znajduje się w grani-

cach Dzielnicy IX Łagiewniki, ale skutki jej obecności rze-
czywiście najbardziej odczuwają mieszkańcy Kurdwanowa
oraz pasażerowie. 

Dłużej niż przed remontem

Chciałabym poruszyć temat ustawienia sygnalizacji na
skrzyżowaniu ulicy Walerego Sławka i Kamieńskiego. Przy
obecnie trwających tam remontach uruchomiono sygnaliza-
cję, przy której stoi się w korku o wiele dłużej niż przed re-
montem. Jadąc od strony W. Sławka o godz. 12-13 w połu-
dnie maksymalnie może przejechać ok. 5 samochodów,
światło zielone zapalone jest około 20 sekund. Natomiast ja-
dąc od strony Kamieńskiego światło zielone dla samocho-
dów zapalone jest ok. 4-krotnie dłużej. Wynikają z tego kor-
ki i wydłużony czas ruchu dla pojazdów od strony ul. W.
Sławka. Mały odcinek jezdni od zajezdni MPK do skrzyżo-
wania zajmuje 20 minut. 

Dziękuję za uwagę, 
Kierowca

● Mieszkanka ul. Kurczaba
2 na os. Prokocim Nowy
(naprzeciwko szpitala, na
rogu z ul. Teligi) pyta, dla-
czego nie zbudowano do
końca ekranów akustycz-
nych na wysokości jej bloku
podczas modernizacji ulicy Wielickiej. Rzeczywiście inwe-
stor „zaoszczędził” kilkanaście metrów materiałów kosz-
tem zdrowia mieszkańców. Może tym problemem zainte-
resuje się Rada Dzielnicy XII? 
● Po wrześniowych długotrwałych opadach deszczu otrzy-
maliśmy z samego rana sygnał od Czytelniczki, że w cennym
przyrodniczo i ekologicznie stawie Bokarka pojawiła się gę-
sta, biała zawiesina. W okolicy tej, jak wiadomo, prowadzona
jest na wielką skalę budowa „Bonarka City Center” Zawia-
domiliśmy Straż Miejską, która po paru dniach nie potwier-
dziła naszego zgłoszenia. W przypadku takich spostrzeżeń
prosimy od razu dzwonić do odpowiednich służb, a nam
przekazywać to do wiadomości. Tel. do Straży Miejskiej: 986. 

● Stare spękane płyty chodni-
kowe na ul. Malborskiej wy-
mieniono na kostkę brukową.
Prace sfinansowano ze środków
Dzielnicy XI. 
● Część al. Dygasińskiego wy-
gląda ele-

gancko: nowe chodniki z kostki bruko-
wej, nowa nawierzchnia, nowe oświe-
tlenie – chwalą mieszkańcy spacerują-
cy do parku Jerzmanowskiego. Rada
Dzielnicy XII przeznacza środki na
modernizację kolejnego odcinka. 

● Na przystankach tramwajowych
z Kurdwanowa zainstalowano tablice
informacyjne w ramach linii „szyb-
kiego tramwaju”, którego urucho-
mienie znowu się opóźnia ze względu
na testowanie tunelu między Dwor-
cem Głównym a Politechniką. 
● – Zwracam uwagę, że przy nowo

zbudowanym placu zabaw między ul. Heila i ul. Sławka nie
ma zamknięcia. Plac ogrodzony jest, ale nie ma zamykanej
bramki. Psy i koty mogą wchodzić i robić, a dzieci się po-
tem w piasku bawią. Proszę zwrócić na to uwagę – pisze
Czytelniczka. 
● Część ulicy Wysłouchów
nie ma chodnika dla pie-
szych, Tak jest w okolicy skle-
pu „Biedronka” (na zdjęciu),
co jest uciążliwe i niebez-
pieczne... 
● Przyznajemy: daliśmy się nabrać na to, że w połowie
września zostaną zamknięte sklepy sieci „Żabka”. Plakat
z taką informacją sfotografowaliśmy w ww. sklepie przy ul.
Wyslouchów. Okazało się, że to był „chwyt marketingo-
wy”, który miał w intencji pomysłodawców przyciągnąć
tłumy klientów. Sami sprzedawcy przyznają, że efekt był
raczej odwrotny. 

Lokalne Forum ■ e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl ■ Lokalne Forum 
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