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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.

� 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,−

Kogo wybraliśmy � Katyń − pamiętamy! � Szpital na Piaskach
Cd. na Wielickiej � Hipoterapia � „Orzeł” z przyszłością

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

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

� stomatologia zachowawcza � ortodoncja
� protetyka

Kontrakt z NFZ
Pon. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 18

tel. 012 642 65 50

UU SS ŁŁ UU GG II
RREEMMOONNTTOOWWOO−BBUUDDOOWWLLAANNEE

Ceny brutto z montażem

1350,−
RATY 1%

Mieszkania w systemie TBS
Planując realizację budowy mieszkań w Skawinie 
ul. Krakowska-Pisary TBS Małopolska poszukuje:
pracodawców, działających w celu uzyskania lokali
mieszkalnych dla swoich pracowników, osoby praw-
ne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych
przez wskazane przez nie osoby fizyczne, w celu
zawarcia z TBS-em umowy.

Informacje: www.tbs.malopolska.pl 
Biuro Sprzedaży Grupy Bryksy 

Kraków, ul. Cybulskiego 2, tel. 012 640 08 21
TBS Małopolska sp. z o.o. 

Kraków, ul. Bujaka 4, tel. 012 659 90 37

Małopolskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego

TBS - Małopolska Sp. z o.o.

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

21 października odbyły się przedterminowe wybory do
obu izb Parlamentu RP. Wybraliśmy 460 posłów do Sejmu
VI kadencji oraz 100 senatorów do Senatu VII kadencji. 

Wstępne wyniki zostały podane z kilkugodzinnym opóź−
nieniem z powodu błędów organizacyjnych, popełnionych
przez Państwową Komisję Wyborczą, odpowiedzialną za
sprawne przeprowadzenie wyborów. Wystarczyło, że błędy
te popełniło kilka komisji obwodowych na terenie kraju, nie
zaopatrując się w większą ilość kart do głosowania, mocno
spóźnione były też interwencje z ich dostarczeniem. Nie
przewidziano wysokiej frekwencji, mimo iż zapowiadały ją
przedwyborcze sondaże. W Krakowie 14 komisji musiało
przedłużyć godziny głosowania. 

Frekwencja wyniosła 53,88%, dla porównania: w 2005 r.
40,57%, a w 2001 r. 46,2%. 

SEJM: Platforma Obywatelska – 41,51% głosów, czyli
209 mandatów (w 2005 r. 24,14%), Prawo i Sprawiedli−
wość – 32,11%, czyli 166 mandatów (poprzednio 26,99%),
Liberałowie i Demokraci – 13,15 %, czyli 53 mandaty (ko−
alicja SLD+SDPL+PD+UP, z czego samo SLD uzyskał po−
przednio 11,31%), PSL – 8,9%, czyli 31 mandatów (po−
przednio 6,96%), Mniejszość Niemiecka 0,2%, czyli 1 man−
dat (nie obowiązuje jej próg wyborczy).

Cd. na str. 2

Wybory 
2007

W Krakowie zbrodnię katyńską przypominają liczne
tablice pamiątkowe w kościołach, ale przede wszystkim
Krzyż Katyński przy kościele św. Idziego u stóp Wawe-
lu, Pomnik Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowic-
kim, studzienka im. śp. Walentego Badylaka w Rynku
Głównym oraz Krzyż Katyński na cmentarzu na Woli
Duchackiej.  Cd. na str. 6

Katyń – pamiętamy!

Listopadowa aura nie
sprzyja wyjściom z domu.
Wielu najchętniej zaszyłoby
się w domowych pieleszach
i przeczekało ten okres. Tym-
czasem w swoszowickim klu-
bie jeździeckim (przy ul. Ką-
pielowej 51) życie toczy się
swoim rytmem, a zakochani
w koniach zdają się nie za-
uważać jesiennej słoty.
W każdym razie nikomu ze
spotkanych tam warunki kli-
matyczne nie przeszkadzały

w realizacji ich codziennych
zajęć i pasji. 

Aktualnie Ośrodek Jeź-
dziecki WLKS Krakus im.
Karola Koziarowskiego pro-
ponuje zainteresowanym tę
formę sportu: pensjonat dla
koni, sportowy trening koni,
sportowy trening jeźdźców,
zajęcia z hipoterapii. Klub
posiada 4 konie, które służą
do nauki jazdy dla początku-
jących...

Cd. na str. 7

Z zamiłowania do koni 
Narodowa kadra jeŸdziecka ze Swoszowic � Pionierzy w hipoterapii � Czwarte pokolenie Koziarowskich

Pacjenci zarejestrowani w przychodni św. Rafała,
znajdującej się przy ul. Bochenka na os. Piaski Nowe,
która przyjmuje pacjentów z całego Podgórza, od 5 li-
stopada br. nie mogą korzystać z porad lekarzy rodzin-
nych oraz rehabilitacji, zaś konsultacje z lekarzami
wybranych specjalizacji oraz badania ambulatoryjne

będą stopniowo ograniczane, zasadniczo do końca tego
roku, a inne do lutego 2008 r. 

Wywieszka na drzwiach przychodni informowała pa-
cjentów, że od 15 października zmienił się właściciel.
To wywołało u pacjentów falę niepokojów. Ich zasko-
czenie, a niekiedy i bezradność, są duże. Cd. str. 3

Wskrzeszenie budowy szpitala św. Rafała
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cd. ze str. 1

5% progu wyborczego nie przekroczy³a Samoobrona, zdoby-
waj¹c 1,53% poparcia (poprzednio 11,41%) oraz LPR – 1,3%
(poprzednio 7,97%). Daleko w tyle uplasowa³y siê: PPP (Polska
Partia Pracy) – 0,99% oraz Partia Kobiet – 0,28% poparcia. 

SENAT: PO – 60% (poprzednio 34%), PiS 39% (poprzednio
49%) oraz jeden niezale¿ny. Do Izby Wy¿szej nie weszli kandyda-
ci PSL, Samoobrony i LPR. 

Wyniki 
MA£OPOLSKA. W Ma³opolsce zwyciê¿y³o PiS, któremu przy-

pad³o 19 mandatów poselskich i 5 senatorskich, PO ma 6 pos³ów
i 3 senatorów. 

PiS wygra³o wybory w 3 z 4 ma³opolskich okrêgów, najlepszy
wynik osi¹gaj¹c w okrêgu nowos¹deckim. PO zwyciê¿y³a w okrê-
gu krakowskim i w samym Krakowie. Wiêcej g³osów na PO od-
dano tak¿e w Tarnowie oraz w 3 powiatach. 

KRAKÓW. W wyborach do Sejmu, w okrêgu nr 13, obejmuj¹-
cym Kraków oraz powiat krakowski, miechowski i olkuski, by³o
13 mandatów. W okrêgu zarejestrowano 8 list, w sumie zg³oszo-
no 183 kandydatów. 

PO zdoby³o 47,35% g³osów, czyli 7 mandatów, PiS 34,43%,
czyli 5 mandatów, LiD – 9,67%, czyli 1 mandat. 

Progu wyborczego nie przekroczyli: PSL 4,18%, PPP 1,67%,
LPR 1,22%, Partia Kobiet 0,86% i Samoobrona 0,62%. 

Frekwencja wynios³a 61,38% (dla porównania w 2005 r. 
– 47,29%, a w 2001 r. – 50,5%). 

Podajemy listê wybranych w naszym okrêgu pos³ów wg kolej-
noœci nie partyjnej, lecz liczby zdobytych g³osów: 

Zbigniew Ziobro PiS (164 681), Jaros³aw Gowin PO (160 465),
Jan Widacki LiD (24 963), Ireneusz Raœ PO (15 808), Jerzy Fedo-
rowicz PO (15 649), Katarzyna Matusik-Lipiec PO (15 130), £u-
kasz Giba³a PO (11 413), Jacek Krupa PO (7 293), Andrzej Rysz-
ka PO (7 292), Zbigniew Wassermann PiS (6 478), Ryszard Ter-
lecki PiS (4 246), Andrzej Adamczyk PiS (3 421), Jacek Osuch
PiS (2 458). 

Kogo wybraliœmy: 
1. Andrzej Adamczyk – PiS, lat 48, by³y pose³ PiS. 
2. £ukasz Giba³a – PO, lat 30, przedsiêbiorca. Radny w sejmiku
wojewódzkim, przewodniczy³ komisji ds. rozwoju regionu, pro-
mocji i wspó³pracy z zagranic¹. 
3. Jaros³aw Gowin – PO, lat 46, rektor Wy¿szej Szko³y Europej-
skiej im. ks. Józefa Tischnera. By³y redaktor naczelny miesiêczni-
ka „Znak”. Senator PO poprzedniej kadencji. 
4. Jerzy Fedorowicz – PO, lat 60, aktor teatralny i filmowy, re¿y-
ser spektakli teatralnych, dyrektor Teatru Ludowego. By³y ma³o-
polski radny. Pose³ PO by³ej kadencji. 
5. Katarzyna Matusik-Lipiec – PO, lat 32, politolo¿ka, by³a wice-
przewodnicz¹ca Rady Miasta Krakowa. 

6. Jacek Krupa – PO, lat 52, ekonomista. By³y starosta krakow-
ski. Pose³ PO poprzedniej kadencji. 
7. Jacek Osuch – PiS, lat 49, w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza,
radny miasta Olkusza. 
8. Ireneusz Raœ – PO, lat 35, historyk. By³y krakowski radny –
miejski i dzielnicowy, wspó³inicjator utworzenia Porozumienia
Dzielnic Nowohuckich, szef Kancelarii Prezydenta Krakowa
Andrzeja Go³asia. Pose³ PO poprzedniej kadencji. 
9. Andrzej Ryszka – PO, lat 54, in¿ynier. Radny powiatowy w Ol-
kuszu, burmistrz Olkusza w latach 1990-2002. Wiceprezes Bol-
therm sp. z o. o. 
10. Ryszard Terlecki – PiS, lat 58, dyrektor krakowskiego oddzia-
³u IPN, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole „Ignatianum” w Krakowie. 
11. Zbigniew Wassermann – PiS, lat 58, prawnik, by³y prokura-
tor krakowskiej prokuratury apelacyjnej. Minister koordynator
s³u¿b specjalnych w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. 
12. Jan Widacki – LiD, lat 60, adwokat, nauczyciel akademicki. 
13. Zbigniew Ziobro – PiS, lat 37, prawnik, za³o¿yciel stowarzy-
szenia Katon. Minister sprawiedliwoœci w rz¹dzie Jaros³awa Ka-
czyñskiego. Pose³ PiS poprzedniej kadencji. 

Wszystkie adresy mailowe pos³ów maj¹ domenê: sejm.pl.
Wpisujemy imiê i nazwisko pos³a przedzielone kropk¹, np. Adam-
czyk: andrzej.adamczyk@sejm.pl. Listy mo¿na wysy³aæ na ad-
res: Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, 
00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3. 

W wyborach do Senatu. w okrêgu wyborczym nr 12, obejmu-
j¹cym Kraków oraz powiat krakowski, chrzanowski, miechowski,
myœlenicki, olkuski, oœwiêcimski, suski i wadowicki, wybraliœmy
4 senatorów spoœród 13 zg³oszonych kandydatów. 

Frekwencja wynios³a 59,05%. 
Do Senatu weszli: 

Stanis³aw Bisztyga PO (314 314), Janusz Sepio³ PO (301 893),
Pawe³ Klimowicz PO (276 213), Zbigniew Cichoñ PiS (252 708). 

Podajemy adres: e-mail: senat@nw.senat.gov.pl, Kancelaria
Senatu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6. 

Kogo wybraliœmy: 
1. Stanis³aw Bisztyga – PO, lat 56, ekonomista. Radny woje-
wódzki (przewodnicz¹cy komisji bud¿etowej), by³y radny Krako-
wa. Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Chemobudowy-
-Kraków. 
2. Zbigniew Cichoñ – PiS, lat 55, adwokat. Prezes Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. 
3. Pawe³ Klimowicz – PO, lat 39 lat, zarz¹dca nieruchomoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa, by³y przewodnicz¹cy
Dzielnicy V. 

4. Janusz Sepio³ – PO, lat 52, architekt. Radny wojewódzki, by³y
marsza³ek Ma³opolski. Pe³nomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury. 

Zmiany w Radzie Miasta
Z przedterminowych wyborów do parlamentu skorzysta³o dwo-

je krakowskich radnych PO z frakcji „m³odych wilków”. Senatorem
zosta³ Pawe³ Klimowicz, pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego RMK,
a pos³ank¹ wiceprzewodnicz¹ca Katarzyna Matusik-Lipiec. Do
Sejmu nie dosta³ siê lider tej frakcji Pawe³ Sularz. M³odzi dzia³acze
PO stanowili skuteczn¹ opozycjê wobec frakcji starszych i dopro-
wadzili do wyeliminowania z politycznej gry Jana Rokitê. Frakcja
„m³odych wilków” zaciekle atakowa³a ideê koalicji z PiS, której
orêdownikiem by³ do niedawna tak¿e Jaros³aw Gowin. 

To on poprowadzi³ PO do zwyciêstwa w Krakowie, rozstrzygn¹³
tak¿e o wyborze nowego przewodnicz¹cego Rady Miasta. Nie zo-
sta³ nim Pawe³ Sularz, lecz Ma³gorzata Radwan-Ballada. Na wice-
przewodnicz¹c¹ wybrano Martê Patenê. 

Trzy grosze
Przyznajê, ¿e gdyby nie mój syn, to nie poszed³bym do tych

wyborów. Nie chcia³em przyk³adaæ rêki do bratobójczej walki,

opowiadaj¹c siê po jednej ze stron. Jedna i druga ma korzenie

solidarnoœciowe, w szerokim, symbolicznym znaczeniu. 

By³em z³y, a w koñcu zniesmaczony tym, ¿e personalnie, jak

do pojedynku ustawiono oœ wyboru. Jedna partia zapowiedzia³a

cud gospodarczy (który kojarzy siê z niespe³nionymi obietnica-

mi), druga rozliczanie z korupcj¹ i przestêpczym uk³adem oligar-

chicznym (co by³o realizowane kazuistycznie i demagogicznie).

Jeden program nie wyklucza drugiego, s¹ wzajemn¹ podstaw¹. 

By³bym jednak nieszczery, gdybym nie przyzna³, ¿e sprawi³o mi

satysfakcjê to, i¿ w rezultacie z pola walki wyeliminowano wresz-

cie Samoobronê i LPR. To moim zdaniem spore osi¹gniêcie tych

wyborów i dowód na stabilnoœæ naszej demokracji, która usuwa

na margines populistów i ekstremistów. Gdyby¿ jeszcze wyelimi-

nowano LiD, czyli SLD, które jest ju¿ tak skompromitowane, ana-

chroniczne i s³abe, ¿e musi siê wspieraæ na innych, równie kana-

powych koalicjantach – to moja satysfakcja by³aby jeszcze wiêk-

sza. Dlaczego? Bo sytuacja w Polsce sta³aby siê klarowniejsza

i zbli¿ylibyœmy siê do modelu dwupartyjnego, jaki jest w USA. Wy-

bór miêdzy demokratami a republikanami, to jak wybór miêdzy le-

wic¹ a prawic¹, a z tym nie mia³bym takich problemów. 

Na przysz³oœæ: w mniejszym stopniu powinniœmy kierowaæ siê

sonda¿ami i ferowaniem wyroków przez media. Bo wszystkie par-

tie dzia³aj¹ g³ównie przy i dla w³¹czonych kamer i mikrofonów.

Kogo wybraæ – o tym powinna decydowaæ nasza domowa,

rodzinna ocena sytuacji w kraju, czyli m.in. to, jakie s¹ ceny ¿yw-

noœci, paliwa, mediów, czy czujemy siê bezpiecznie, czy jest pra-

worz¹dnie i sprawiedliwie, czyli czy mamy powody do dumy i za-

dowolenia z tego, ¿e ¿yjemy w Polsce. 

Jaros³aw Kajdañski

Wybory 
2007

Sfuszerowana zatoka na Wielickiej

Szanowny Panie Redaktorze, 
proszę uprzejmie o interwencję w odpowiednich służbach

oraz na łamach „Wiadomości” w sprawie zbyt małej zatocz-
ki autobusowej pod Tesco na ul. Wielickiej. Oddana na
1.11.2007 r. ul. Wielicka oraz zatoczka autobusowa pod Te-
sco ma zdecydowanie zawężony pas w stosunku do pozosta-
łych pasów. Stwarza to ogromne zagrożenie wypadkowe!, po-
nieważ pojazdy jadące przyległym pasem muszą nagle omijać
wystające (nie mieszczące się w zatoczce) busy i autobusy!
Może nie jest jeszcze za późno na interwencję, ponieważ re-
mont jeszcze nie jest zakończony, a i pas chodnikowy pod Te-
sco pozwala na zwiększenie zatoczki, aby zatrzymujące się
w niej pojazdy nie stwarzały zagrożenia dla pozostałych użyt-
kowników ruchu drogowego. 

Pozdrawiam, 
Wasz stały czytelnik. Piotr 

Od redakcji: 
Zgadzamy się z Panem całkowicie, co ilustruje zamiesz-

czone zdjęcie. Może znana z operatywności Rada Dzielni-
cy XII coś zdziała... 

Nowy koœció³ na Kurdwanowie 
– pytania i odpowiedzi

W numerze październikowym z 2006 r. znalazłam infor-
mację, że przy ul. Halszki/Łowienickiej ma powstać kościół.
Ponieważ nie mogę uzyskać potwierdzenia/zaprzeczenie w tej
kwestii u właściciela gruntu, zwracam się do Państwa (...).
Jest to istotna informacja dla mnie z racji chęci kupna miesz-
kania. Będę wdzięczna za odpowiedź, bądź podpowiedz,
gdzie mogę się zwrócić, aby uzyskać 100 % informację. 

(nazwisko i imię do wiadomości redakcji) 
Witam Panią! 
Jestem autorką artykułu o planowanej budowie drugie-

go kościoła na Kurdwanowie. Z informacji wtedy zdoby-
tych pamiętam, że sprawa gruntu była nieuporządkowana
i była głównym problemem do rozwiązania. Miał sie tym
zająć ksiądz skierowany wówczas do pracy w parafii na
Kurdwanowie. Obecnie tego księdza już nie ma w parafii.

M. Fortuna – Sudor

Dziękuję za informację, mam zatem nadzieję, że sprawa
gruntu będzie się ciągnąć i nie wybudują tego kościoła tak pręd-
ko, a może i wcale. Mieszkać obok bijących dzwonów to nic
przyjemnego. Będę śledzić informacje w gazecie, bo słyszałam
natomiast wczoraj, że budowa rusza na wiosnę (tak ponoć mó-
wił ksiądz z ambony z kościoła chyba przy ul Cechowej), a i po-
jawił się domek drewniany taki rekreacyjny z napisem ZA-
CHRYSTIA przy rzekomym placu budowy. Został spalony ja-
kiś czas temu, podobno przez pijaczków rezydujących często
w krzakach na tym terenie. Jeśli będzie Pani miała jakieś infor-
macje, będę wdzięczna. Może jest możliwość zablokowania in-
westycji przy pomocy zbierania podpisów mieszkańców. 

Od redakcji: 
Nie zamierzamy inicjować akcji przeciwko budowie dru-

giego kościoła na Kurdwanowie. Wobec rozrastającej się tej
części Podgórza budowa drugiego kościoła jest sprawą
otwartą, zależy jednak od aktywnego wsparcia mieszkańców.

CENTRUM PRZY RONDZIE. Wreszcie rozstrzygnięto
konkurs na projekt Centrum Kongresowego przy rondzie
Grunwaldzkim. Jury podkreślało wysoki poziom zgłoszo-
nych prac. Mimo iż konkurs był międzynarodowy, zabrakło
jednak zagranicznych sław, na które liczyli organizatorzy
(podobnie jak w przypadku Centrum JPII). Konkurs wy-
grała Pracownia Ingarden & Ewy, we współpracy z pracow-
nią architekta Arata Isozakiego. Ci sami zaprojektowali
m.in. Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej „Manggha” oraz
pawilon Wystawienniczo-Informacyjny „Wyspiański 2000”.
Centrum powstanie w narożniku tuż przy rondzie Grun-
waldzkim. Budynek otwiera się bezpośrednio na wschód,
czyli w stronę Skałki, kościoła św. Katarzyny oraz na całą pa-
noramę nabrzeża Wisły aż po Wawel. Zdaniem autorów „z
przeszklonego foyer można będzie podziwiać stary Kraków
jak na dłoni”. Architekci są dumni z barwnego, eklektyczne-
go kolażu, którym pokryto elewacje ze wszystkich stron, na-
zwali go „krakowską mozaiką”. Centrum ma powstać w II
połowie 2011 r. 
OTWARTE DRZWI MUZEÓW. 21 instytucji kultury, w tym
m.in. muzea, Cricoteka oraz Manggha otworzą swoje drzwi
w niedzielę, 25 listopada w godz. 10 – 16. Coroczny Dzień
Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich to możliwość bez-
płatnego zwiedzania ekspozycji, warsztaty, wykłady i poka-
zy. Warto skorzystać. 
WIĘCEJ MUZYKÓW. Ponownie wystąpiono do ministra
kultury o to, aby przy ul. Józefińskiej utworzyć także Szkołę
Muzyczną II stopnia. Dzięki temu uzdolnione dzieci mogły-
by na miejscu kontynuować naukę, co obecnie oznacza do-
jazd do Śródmieścia lub do Nowej Huty. Poparcia rodzicom
udzielili radni Podgórza i prezydent Krakowa. 
PRZECIWKO ANTENOM. Protest rodziców dzieci uczęsz-
czających do Szkoły Podstawowej nr 124 w Bieżanowie po-
parli radni miasta z tego rejonu. W dodatku zamontowano je
bez zasięgnięcia opinii radnych Dzielnicy XII. Kontrowersje
wokół stacji bazowych telefonii komórkowej wynikają z tego,
że nie ma jednoznacznych ekspertyz określających, jaki jest
ich wpływy na zdrowie człowieka, szczególnie dzieci. 
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Cd. ze str.1
Otrzymaliśmy w tej sprawie sporo sygnałów

z prośbą o interwencję. 
Placówki wytypowane przez NZOZ-Południe (ul.

Białoruska, Wysłouchów, Na Kozłówce) nie zawsze
są przygotowane i zasadniczo nieuprawomocnione
(na dzień dzisiejszy) do obsługi dodatkowych 3 tys.
nowych pacjentów. Problem narastał latami, lecz za-
brakło rzetelnych informacji, które by przygotowały
mieszkańców-pacjentów do zaistniałej sytuacji. 

Historia budowy
W największym skrócie przypominamy, że jesz-

cze w czasach komunistycznych narodziła się idea
wzniesienia szpitala dla krakowskiego Podgórza,
który miał nosić miano „40-lecia PRL”. Na szczęście
nie dane było fetować 40- lecia takiego „jubilata”.
Rozpoczęta z gierkowskim rozmachem budowa
szpitala – utknęła na długie lata przełomu. W latch 90-tych
zainteresowała się straszącymi mieszkańców konstrukcjami
polsko-włoska Fundacja Promocji Zdrowia im. św. Rafała,
posiadająca w kilku krajach placówki szpitalne. Atmosfera
wokół była niezwykle przyjazna i optymistyczna, a nawet
podniosła, ze względu na to, że obiecywano placówkę,
w której wysoka etyka lekarska będzie normą. Działalność
Fundacji zakończyła się zasadniczo na sprzedaży wizji i uru-
chomieniu przychodni w za dużym na jej potrzeby budyn-
ku, wzniesionym w oparciu o starą, niefunkcjonalną tech-
nologię (ogromna akustyka gabinetów lekarskich, zaburzo-
ne proporcje między nimi a korytarzami, gabinety zabiego-
we nieuwzględniające potrzeb współczesnej techniki...). 

Fundacja upadła. Dwu kolejnych likwidatorów, aby za-
bezpieczyć żądania wierzycieli, podzieliło teren przylegają-
cy do szpitala i sprzedało trzy parcele. Czas istnienia pla-
cówki był przesądzony. Gdyby nie została zakupiona i tak
musiałaby zostać zamknięta jako instytucja nierentowna.
Taki był cel ostateczny działań likwidatorskich. Scanmed
zakupując ją przyjął na siebie ataki o jej likwidację. 

Przejmowanie obiektu, 
przekazywanie kontraktów

Przyjrzyjmy się warunkom transakcji, o których dzienni-
karze zostali powiadomieni przez Stanisława Helbicha na
konferencji prasowej zwołanej 15 listopada br., na którą
zaproszono również redakcję „Wiadomości” – wskutek m.
in. naszych uporczywych starań o udzielenie pełnej i wy-
czerpującej informacji. Wcześniej byliśmy odsyłani i zby-
wani – stąd pierwotnie nasz artykuł, przygotowany do dru-
ku, nosił tytuł „Scand (al) med”. 

5 września 2007 r. Scanmed Centrum Diagnostyczno
Lecznicze sp. z o.o. zakupił Ośrodek Diagnostyczny i Przy-
chodnię Specjalistyczna im. św. Rafała. Sprawa nie była
nagłaśniana ze względu na milionową wielkość transakcji.

Na 15 października został wyznaczony termin przjęcia pla-
cówki i zatrudnionych w niej pracowników. Bezpośrednio
po dokonanej transakcji Scanmed zwrócił się do likwidato-
ra placówki wspólnie z dyrektorem NZOZ-Południe
o przekazanie kontraktów na rzecz NZOZ w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji, związanej ze
zmianą miejsca wykonywania świadczeń. Na podpisanie
kontraku z NFZ NZOZ-Południe czeka do dnia dzisiejsze-
go, jak na razie bezskutecznie. 

Likwidator wspólnie ze Scanmedem wystąpili o cesję
kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Scanmed na mocy podpisanej umowy przejął zatrudnio-
nych w przychodni pracowników, którzy po podpisaniu ce-
sji mieli zagwarantowane przejście do innych placówek
NZOZ na warunkach niegorszych niż mieli na ul. Bochen-
ka. W związku z przedłużającymi się procedurami podpi-
sania cesji, 25 października dwu lekarzy pierwszego kon-
taktu, na mocy przysługujacego im prawa na podstawie art.
23 Kodeksu pracy, złożyło wypowiedzenie. O ich odejściu
powiadomiony został Małopolski NFZ. Scanmed był i jest
zainteresowany zatrudnieniem lekarzy i pesonelu medycz-
nego w swoich placówkach, nie tylko ze względu na stale
rozszerzany zakres świadczonych usług medycznych, lecz
i dlatego, że na medycznym rynku pracy zaczyna odczuwać
się coraz bardziej brak lekarzy i pielęgniarek. 

Plany Scanmedu 
Zgodnie z planami Scanmedu, które na konferencji

przedstawił prezez zarządu Zbigniew Jamka oraz dyrektor
szpitala Elżbieta Ptak – w obiekcie przy ul. Bochenka, mię-
dzy osiedlami Piaski Nowe, Piaski Wielkie i Kozłówek, ma
powstać szpital specjalistyczny obsługujący nie tylko kra-
kowian, ale i licznie odwiedzających miasto turystów oraz
– dzięki bliskości lotnisk w Balicach i Pyrzowicach – pa-
cjentów z Europy Środkowej. W początkach 2008 r. mają

zostać oddane do użytku pierwsze oddziały, a do
końca 2008 r. ma zostać oddanych do użytku pa-
cjentów 100 łóżek szpitalnych. Powstaną m. in.: od-
działy ortopedii, transplantologii, ginekologii, chi-
rurgii dziecięcej i plastycznej... 

Scanmed nie przewiduje w tym momencie podpi-
sania kontraktu z NFZ. Jeżeli Fundusz wystąpiłby
z taką propozycją, tak jak w przypadku innych
ośrodków własnych, podejmą taką współpracę. Nie
chcą jednak uzależniać się od jednego zleceniodaw-
cy, lecz sprawnie działać na zlecenia i osób prywat-
nych, i instytucji. Oprócz świadczenia usług medycz-
nych Szpital św. Rafała ma pełnić funkcję ośrodka
kształcenia lekarzy oraz rozwijać współpracę me-
dyczną z europejskimi specjalistami. Skutkiem
ubocznym będzie spokój mieszkańców osiedla Pia-
ski Nowe, zakłócany dotąd rozbojami na opuszczo-
nym i niebezpiecznym terenie budowy. Obawy, że

oto powstaje prywatny szpital są o tyle nieuzsadnione, że
prywatne lecznictwo nie musi oznaczać, iż będą to usługi
płatne. Jednak sposób potraktowania potencjalnych pa-
cjentów (brak informacji, odsyłanie ludzi chorych i star-
szych do innych, odległych przychodni) nie budzi i nie za-
skarbił ich zaufania... Pacjenci powinni być poinformowani
o możliwości złożenia deklaracji do innego lekarza, w innej
przychodni. Mogą to zrobić w każdej chwili. 

Grupa Scanmed to największy w Polsce południowej
zespół placówek medycznych. W połowie listopada Scan-
med Centrum Diagnostyczno Lecznicze sp. z o.o. wszedł
w struktury IV NFI. Daje to firmie gwarancję całkowitego
zabezpieczenia finansowego. Do 2010 r. planuje zbudowa-
nie grupy kapitałowej o łącznych przychodach 100 mln zł
i wejścia na giełdę. Prezes Scanmedu podkreśla, iż spraw-
dzona przez lata wysoka jakość usług medycznych jest naj-
lepszym gwarantem sukcesu. 

Beata Anna Symołon, (Kaj)

W latach 1997-1998 została powołana Polsko-Włoska
Fundacja Promocji Zdrowia im. Św. Rafała w Krakowie.
Akuszerem ten inicjatywy, z najlepszą intencją była Kra-
kowska Kuria Metropolitalna. W aporcie Skarb Państwa
wniósł nieruchomość, natomiast drugi podmiot – Stowa-
rzyszenie na rzecz Solidarności między Narodami w Me-
diolanie (AISPO) wniosło wkład w wys. 10 tys. zł. Dodat-
kowo Stowarzyszenie uzyskało od rządu włoskiego bez-
zwrotną dotację na rzecz fundacji w wys. 16 mln zł. Za
przekazane środki fundacja przeprowadziła prace wy-
kończeniowe we własnym budynku, w którym zorganizo-
wano Przychodnię Specjalistyczną wraz z Ośrodkiem
Diagnostycznym. Przychodnia funkcjonowała jako Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 27 stycznia 2004 r.
Fundacja została postawiona w stan likwidacji. 

Jesienią 2005 r. informowaliśmy o rozpoczęciu I etapu
modernizacji ul. Wielickiej. Obejmował on 400-metrowy
odcinek od autostradowej obwodnicy do ul. Jerzmanow-
skiego, co kosztowało 5 mln zł. 

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Transport”. Krakowowi przyznano wów-
czas 130 mln zł na przebudowę ronda Ofiar Katynia oraz
kompleksową modernizację ul. Wielickiej. 

Bezzwrotna dotacja jest możliwa wówczas, gdy strona
wnioskująca jest w stanie pokryć co najmniej 30% kosztów
całości. 

Jeśli chodzi o Wielicką, to inwestycja obejmuje w sumie
3-kilometrowy odcinek od ul. Kamieńskiego do węzła au-
tostradowego. W planach jest wymiana nawierzchni 6 pa-
sów ruchu, w sumie ok. 70 tys. m kw., modernizacja sygna-

lizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicy, przebudowanie 12
przystanków komunikacji miejskiej, budowa ok. 1,5 km
ekranów akustycznych, wymiana chodników dla pieszych.
Koszt całości 75 mln zł, z czego prawie 47 mln zł stanowi
dotacja UE. Strona polska, czyli budżet państwa oraz sa-
morządowy budżet gminy wykładają pozostałe 28 mln. Wa-
runkiem jest, aby inwestycję rozliczyć w całości do końca
2008 r. Inwestorem jest Zarząd Dróg i Komunikacji (obec-
nie Zarząd Dróg i Transportu), przetargi na wykonanie ko-
lejnych etapów wygrywa firma „Energopol” sp. z o. o. 

Na początku października br. rozpoczęto prace na od-
cinku od ul. Jakubowskiego do ul. Wlotowej. Ruch na obu
kierunkach odbywał się po północnej nitce ul. Wielickiej.

Ze względu na propagandowy wizerunek magistratu, pra-
ce ukończono przed terminem, zamiast 15 listopada –
przed Wszystkimi Świętymi, ale trwają one nadal. Ilość
i skutek podjętych inwestycji drogowych, które sparaliżo-
wały Kraków, wywołały narastającą krytykę. Urząd Miasta
tłumaczy, że chodzi o terminowe skonsumowanie kolosal-
nych kredytów, które obłożone są warunkami. 

Projekt kolejnego etapu modernizacji ul. Wielickiej
oszacowano na 17 mln zł, obejmował remont jezdni, zain-
stalowanie nowej sygnalizacji świetlnej oraz ułożenie no-
wych chodników, a nawet budowę ścieżki rowerowej. Tym-
czasem w budżecie miasta przyznano na Wielicką 8 mln zł,
dlatego zrealizowano tylko najważniejszą część zamówie-
nia przetargowego, na którą miasto stać. Przebudowano
1,2 km pojedynczej jezdni – wymieniono podbudowę i po-
łożono nową nawierzchnię asfaltową. 

Terminy gonią, przypominamy, że całość prac na Wielic-
kiej, od autostrady do Kamieńskiego trzeba zakończyć
i rozliczyć z kredytodawcą do końca przyszłego roku.
W tych dniach rozpoczęto kolejny etap przebudowy, na co
przyznano w budżecie miasta 10 mln zł. Prace odbywają się
na północnym odcinku Wielickiej, od ul. Teligi do ul. Pro-
stej, pieniądze mają starczyć także na jedną, dodatkową
nitkę od ul. Jakubowskiego, na południowym odcinku
Wielickiej. Rada Miasta przyznała na to 10 mln zł. 

Z tego powodu ruch puszczono na już wykonaną jezd-
nię południową. Podobnie jak poprzednio odbywa się on
cyklicznie: do południa, gdy ludzie jadą do pracy dwa pa-
sy dla wjazdu od strony Wieliczki do centrum, po połu-
dniu odwrotnie. W związku z pracami wprowadzono licz-
ne objazdy. 

Są szanse, że jeszcze w tym roku nową nawierzchnię zy-
ska także odcinek od ul. Wlotowej do ul. Nowosądeckiej. 

Oprac. i foto: (Kaj) 

Postępująca modernizacja Wielickiej

Po nowej nawierzchni jeŸdzi siê komfortowo...

...ale tu¿ obok nie starczy³o pieniêdzy na wymianê
chodnika, np. na skrzy¿owaniu ul. Wielickiej i Kosta-
neckiego.

Wskrzeszenie budowy szpitala podgórskiego im. św. Rafała
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@ komputery i akcesoria
@ materiały eksploatacyjne 

do drukarek: tusze, tonery,
papiery

@ materiały biurowe
@ serwis komputerowy
@ serwis drukarek

@@ wydruki
@@ bindowanie
@@ laminowanie
@@ xero

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

Zmień kolor na jesień !!!
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 

RVG

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

Poradnie: PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, 
LOGOPEDA, OKULISTA

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

Bezpłatne badania w ramach profilaktyki 
chorób układu krążenia (35−55 lat)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

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 Uczestnik Programu Z NAMI ZDROWIEJ!
− konkursy, nagrody (m.in. wycieczki do Wiednia). Szczegóły w aptece.

APTEKA „GAMA”
ul. Morawiañskiego 2 (przy ul. Bie¿anowskiej)

tel. 012 657 99 64
• Bezp³atny pomiar ciœnienia
• Mo¿liwoœæ zap³aty kart¹
• Apteczki dla firm

• Fachowe porady
• Promocje i nagrody - rabaty
• Mi³a i ¿yczliwa obs³uga

Zapraszamy: pn.−pt. 9−19, sob. 9−14

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.

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%

tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

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

GABINET KOSMETYCZNY „OD−NOVA”
SOLARIUM TURBO

ul. Nowosądecka 31 (012) 425 67 13
www.kosmetyka.malopolska.pl

❖❖ 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.

Zapraszamy do składania 
życzeń świątecznych

w Wiadomościach
Tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Poszukujemy
pracowników

(kurierów - listonoszy), 
którzy potrafią samodzielnie 

zarządzać swoim czasem, 
pracują elastycznie i z dużą 

odpowiedzialnością. 
Staramy się 

zapewnić pracę w pobliżu
miejsca zamieszkania.

Praca na umowę - zlecenie.
Po okresie próbnym 

możliwa praca na stałe.

0664 121 529

Polska Grupa Pocztowa S.A.
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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

Ogłoszenia drobne
bezpłatne

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

❑ SZUKAM OPIEKUNKI DO 2 DZIECI, CO
2 DNI PO POŁUDNIU, KURDWANÓW 
− 510 051 810

❑ Matka potrzebuje dla synów 11 m−cy 
i 12 lat ubrań, zabawek oraz wózek
spacerowy − 698 77 53 53

❑ Poszukuję odpowiedzialnej osoby do
opieki nad dzieckiem − 504 032 775

❑ Potrzebna studentka do opieki dwóch
chłopców (4 i 9 lat) − 502 136 046

❑ Do opieki nad starszą osobą 
(os. Kurdwanów) zatrudnię na 4 − 6
godzin dziennie cierpliwą,
odpowiedzialną osobę 
− 604 059 547, 694 68 35 03

❑ Usługi transportowe, peugeot partner 
− 604 526 493

❑ Wynajmę kawalerkę, ul. Włoska 
− 88 52 56 687

❑ Oddam w dobre ręce śliczną, 
3−mce kotkę − 606 635 914

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

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

Poliss f.p.

AKUMULATORY
� rozruchowe: do samochodów osobowych, ciężarowych,

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

Wytnij, zachowaj. Bez tego ani rusz

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

WOLA DUCHACKA, ul. Klonowica 15c
tel. 012 425 64 61 

www.e−akumulatory.pl, www.poliss.krak.pl

✁

❖ sprzęt narciarski

❖ buty trekkingowe

❖ odzież

❖ akcesoria

❖ sprzęt pływacki

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.

S
A
L
O
M
O
N

SKLEP
SPORTOWY

www.sportmonster.pl

ul. Kobierzyńska 120
tel. 012 264 00 82
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Tanio i profesjonalnie
Utylizacja zbędnych rzeczy

504 066 608
www.przeprowadzkikrakow.pl

Ł&M
PRZEPROWADZKI
TRANSPORT 

ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ 
DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

TANIE BILETY LOTNICZE,
AUTOKAROWE, 

WYCIECZKI, WAKACJE

Restauracja

CZARDASZ
➦ wesela, 

chrzciny, 
komunie 
i inne imprezy 
okolicznościowe

➦ obiady abonamentowe

Kozłówek, ul. Wolska 2 (wjazd od Wielickiej)
Informacje i rezerwacja: tel. 012 657 62 13

Smaczna kuchnia 
polsko−węgierska!

Tu można dobrze zjeść!
Przystępne ceny! 
Zapraszamy!
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13 czerwca 1992 r. na cmentarzu przy ul. Wspólnej,
obejmującym teren Łagiewnik i Woli Duchackiej, uroczy-
ście odsłonięto Krzyż Katyński – Pomnik Pamięci Ofiar
Wojny 1939-1945 (na zdjęciach obok). 

Odsłonięcia dokonał ówczesny wojewoda krakowski
Tadeusz Piekarz, Stanisława Dylewska, żona por. Tade-
usza Dylewskiego z Łagiewnik, oraz kombatant z Woli
Duchackiej Józef Mysyk. Uroczystości prowadzili: Stani-
sław Balcer z Woli Duchackiej i Stanisław Millan z Ła-
giewnik. Krzyż poświęcił kapelan garnizonu krakowskie-
go ks. płk Zbigniew Gola oraz proboszczowie z Łagiew-
nik i Woli Duchackiej. Byli przedstawiciele Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Związku Inwalidów Wojennych i Stowarzyszenia Rodzin
Katyńskich. Była także kompania honorowa i orkiestra
Krakowskiego Okręgu Wojskowego, poczty sztandarowe
szkół i wielu zaproszonych gości. W uroczystości wzięło
udział ponad pół tysiąca osób. 

Od tego czasu pieczę nad Krzyżem Katyńskim na cmen-
tarzu przy ul. Wspólnej sprawuje Szkoła Podstawowa nr
55 z ul. Dobczyckiej, w której co roku organizowane są
z tej okazji Dni Katyńskie. 

Krzyż Katyński – Pomnik Pamięci Ofiar Wojny 1939-
1945 w ostatecznej wersji zaprojektował Stanisław Millan
(harcmistrz Millan, zmarły w marcu 2001 r. jest patronem
ulicy w Łagiewnikach – dawniej Myślenicka). Wizerunek
Matki Boskiej Katyńskiej (na zdjęciu Jacka Wolnego) wy-
konał Andrzej Kołaczyński. Tablice z brązu projektował
Jan Funek. Na tablicy po lewej stronie krzyża jest napis:
„W hołdzie pomordowanym w Katyniu oraz obozach za-
głady”. Na kamieniu po prawej stronie: „W hołdzie pole-
głym Polakom na frontach świata w latach 1939-1945”. Po-
między tablicami znajduje się kamienny orzeł, godło Pol-
ski. Z boku w kamieniu wyryto napis: „Fundacja Społecz-
na Woli Duchackiej i Łagiewnik – 1991 r.”

Na film Andrzeja Wajdy „Katyń” poszliśmy obowiązkowo
całą rodziną. Wyszliśmy w milczeniu. Dzieło nie podlegające
dyskusji... 

Przy byle okazji „napiętnowałem“ monumentalne dzieła
mistrza polskiego kina, głównie na łamach „Tygodnika Soli-
darność“. Przed 80-tym rokiem wraz kolegami z liceum, na
lekcji polskiego przy omawianiu zakłamanej (i jak sie okazał
napisanej na UB-ckie zamówienie) lektury Andrzejewskiego,
zadeklarowaliśmy nieoficjalną, wyniesioną z naszych do-
mów kartę polskiej historii. Czepiałem się Wajdy, ale czy on
o tych tematach mógł mówić inaczej? Nie mógł, chciał (przez
pamięć o ojcu), ale nie musiał. W końcu dobrze, że to robił,
nawet jeśli robił to źle. Przy okazji – wywoływał pamięć
i prawdę. 

Teraz wypada odnotować, że „Katyń“ to poprawiony „Po-
piół i diament“. W tym ostatnim rolę przegranego (?) poko-
lenia żołnierzy wyklętych (AK, NSZ, WiN itd.) zagrał ham-
letycznie, spazmatycznie Zbigniew Cybulski. W „Katyniu“
Wajda powtórzył (poprawił) te sceny, które przeszły do kano-
nu filmografii PRL-u, jak scena w kasynie przy wódce, czy
scena ucieczki przed komunistycznym patrolem. 

Mądrość i okrutne piękno filmu „Katyń“ polega na tym, iż
głównymi heroinami (jak w tragedii antycznej) są polskie ko-
biety: matki, żony, siostry, córki... Gdy oddajemy hołd pol-
skim żołnierzom, szczególnie tym, którzy walczyli do końca,
także z okupantem sowieckim, gdy oddajemy hołd wszystkim
tym, którzy (w sumie nieliczni) walczyli z PRL-em i syste-
mem komunistycznym – to pamiętajmy o ich rodzinach. To
one chcąc nie chcąc płaciły wysoką cenę za bohaterstwo i pa-
triotyzm, które przez ponad 50 lat miały smak upokorzenia,
zanim (często za późno) nabrały smaku zwycięstwa. 

Jarosław Kajdański

Była to zbrodnia niespotykana. Strzałami w tył głowy za-
mordowano ok. 22,5 tys. polskich jeńców, w tym głównie
oficerów wziętych do niewoli przez Sowietów bez wypowie-
dzenia wojny we wrześniu 1939 r. Osadzono ich m. in.
w trzech obozach, utworzonych w zrujnowanych monasty-
rach prawosławnych; w Ostaszkowie było 6,5 tys. jeńców,
w Kozielsku 5 tys., w Starobielsku 4 tys. 

5 marca 1940 r. biuro polityczne sowieckiej partii komu-
nistycznej podpisami Stalina, Berii i Mołotowa wydało
rozkaz rozstrzelania polskich jeńców. Pierwszy transport
z Kozielska do Katynia pod Smoleńskiem wyruszył
3 kwietnia 1940 r. Następne: 4 kwietnia z Ostaszkowa
i 5 kwietnia ze Starobielska. Ocalało tylko 449 oficerów. 

22 czerwca 1941 r. Hitler wypowiedział wojnę swojemu
dotychczasowemu sojusznikowi. Stalin nie przypuszczał,
że armia hitlerowska podejdzie pod Smoleńsk. 13 kwietnia
1943 r. radio niemieckie ogłosiło całemu światu odkrycie
masowych grobów polskich jeńców w Lesie Katyńskim.
Niemcy usiłowali to propagandowo wykorzystać, aby za-
ciągnąć Polaków w szeregi swojej armii w walkach na fron-
cie wschodnim. W tym przypadku nie obawiając się praw-
dy, powołali do zbadania zbrodni ka-
tyńskiej międzynarodową komisję
z udziałem Polaków. 

Równie przewrotna propaganda so-
wiecka ogłosiła, że zbrodnię w Katyniu
popełnili Niemcy jesienią 1941 r. Po-
wołali nawet swoją komisję, na jej cze-
le stanął „historyk” Burdenko. Raport
tej komisji był podstawą tzw. kłamstwa
katyńskiego, które stało się obowiązu-
jącą w bloku komunistycznym wykład-
nią historyczną. 

Podczas procesu norymberskiego,
gdzie osądzono zbrodnie nazistowskie
i hitlerowskie (firmowane przez Naro-
dowosocjalistyczną Niemiecką Partię
Robotników, NSDAP), strona sowiec-
ka usiłowała przypisać Niemcom także
zbrodnię w Katyniu. Sprawa została
jednak wycofana z wokandy i wyciszona
przez aliantów zachodnich, którzy znali prawdę o Katyniu,
ale woleli ją przemilczeć w imię fałszywie i cynicznie poję-
tej lojalności wobec wschodniego alianta. Embargo na in-
formacje i prawdę o zbrodni katyńskiej była rodzajem
„grubej kreski”. 

Dopiero 13 kwietnia 1990 r. w 50. rocznicę Katynia agen-
cja TASS w imieniu władz Federacji Rosyjskiej przyznała, że
zbrodnię popełniło NKWD. Wcześniej, w r. 1989 strona
polska otrzymała od władz rosyjskich dokumenty wskazują-
ce, że jeńców zamordowało NKWD. Rosjanie wszczęli wła-
sne śledztwo, któremu miała się przyglądać strona polska. 

W 1990 r. odkryto w Miednoje k. Tweru i Dergacie k.
Charkowa kolejne szczątki polskich oficerów i jeńców za-
wiezionych wiosną 1940 r. z obozów w Ostaszkowie i Staro-
bielsku. Bowiem odkryte w Katyniu ciała jeńców z obozu
w Kozielsku były tylko częścią katyńskiego grobu. W latach
1934 – 54 władze stalinowskie dokonywały tam masowych
egzekucji także na ludności ukraińskiej, białoruskiej i rosyj-
skiej – ok. 10 tys. ofiar. Rozpoczęto poszukiwania pozosta-
łych grobów polskich jeńców z września 1939 r. Do dziś nie-
znane są miejsca pochówku ok. 7 tys. jeńców. Przypuszczal-
nie są to Bykownia pod Kijowem i Kuropaty pod Mińskiem,
ale bez dokumentów rosyjskich nie ma co do tego pewności. 

Tymczasem po 14 latach, we wrześniu 2004 r. rosyjska
prokuratura wojskowa... umorzyła śledztwo, nikomu nie
stawiając żadnych zarzutów. W grudniu 2004 r. śledztwo
podjął Instytut Pamięci Narodowej, ale wbrew wcześniej-
szym deklaracjom strona rosyjska odmówiła przekazania
Polsce akt sprawy. 

W 1995 r., w 55 rocznicę zbrodni katyńskiej władze Rzecz-
pospolitej wmurowały uroczyście akt erekcyjny pod budowę
cmentarza polskich oficerów w Katyniu. Jednak władze ro-
syjskie uznają tę zbrodnie tylko za jeden z epizodów wojen-
nych i za „sprawę polityczną” i ani myślą o zadośćuczynieniu
dla Polaków, ani tym bardziej o osądzeniu tej zbrodni, która
jednoznacznie zasługuje na miano ludobójstwa. 

Motywem sowieckiej eksterminacji polskich jeńców był
akt zemsty za powstrzymanie w 1920 r. rewolucji bolsze-
wickiej, po którą ponad Polską już sięgały zrewoltowane
masy w Niemczech. Poza tym Sowieci pieczętowali się taj-
nym paktem IV rozbioru Polski, podpisanym w sierpniu
1939 r. przez Ribbentropa i Mołotowa. uszczegółowionym

później na specjal-
nych konferencjach
gestapo i NKWD
w Zakopanem. 

Ofiarą mordu stała
się szczególnie polska
inteligencja: ponad
połowa zawodowej
kadry oficerskiej II
RP, policjanci, du-
chowni oraz zmobili-
zowani na czas wojny
oficerowie rezerwy:
naukowcy, nauczycie-
le, inżynierowie, le-
karze itd. 

Ofiarami obu totalitaryzmów XIX wieku było ok. 125
mln ludzi. Nazizm pochłonął ok. 25 mln ofiar, komunizm
– resztę, w tym ok. 65 mln w Chinach (w tym 1,8 mln w do
dziś zaanektowanym bezprawnie i bestialsko torturowa-
nym Tybecie), w Rosji sowieckiej 20 mln, po 2 mln w Ko-
rei Północnej i Kambodży (gdzie oprawcy reżimu Pol Pota
z braku kul mordowali ofiary poprzez wbijanie gwoździ),
ok. 2 mln w Afryce, po 1 mln w Wietnamie i Europie
Wschodniej, oraz ok. 150 tys. w Ameryce Łacińskiej. 

Ideologia nazistowska (narodowosocjalistyczna) i jej
sprawcy zostali już sprawiedliwie osądzeni w Norymberdze
w 1946 r. i ścigani są do dziś za nieprzedawnione zbrodnie
ludobójstwa. Wśród oskarżycieli prym wiedli prokuratorzy

komunistyczni. Od tego czasu każdy,
kto sprzeciwiał się komunistom, był
przez nich uznawany za... faszystę. Pró-
by osądzenia w podobny sposób ideolo-
gii komunistycznej jako zbrodni prze-
ciw ludzkości nie dają jak dotąd rezul-
tatu. Największe żniwo zbiera nadal ko-
munizm w Chinach, o czym zakłamany
świat Zachodu nie chce słyszeć, mimo
iż sukces chińskiej gospodarki polega
na wyzysku i niewolniczej pracy. Z ko-
lei Rosja nadal chce być dumna ze swo-
jej komunistycznej (w tym stalinow-
skiej) przeszłości. 

W latach 90. utworzono w Warsza-
wie Komitet Norymberga II – w celu
doprowadzenia ideologii komunistycz-
nej przed międzynarodowy trybunał.
Jego najznakomitszym rzecznikiem był
zmarły w 1995 r. prof. filozofii, twórca

Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, międzynaro-
dowy ekspert ds. sowietologii, dominikanin o. Józef Maria
Bocheński. W Krakowie wielkie zasługi dla odkrywania
i zbadania zbrodni katyńskiej miał istniejący w podziemiu
już od 1979 r. Instytut Katyński. Wydał on m. in. „Raporty
katyńskie ambasadora Owena O'Malley'a”, ujawnione
w 1972 r. z archiwów brytyjskich. Monumentalnym dzie-
łem o Katyniu są: „Zbrodnia Katyńska w świetle doku-
mentów” z przedmową gen. Władysława Andersa, „Na
nieludzkiej ziemi” Józefa Czapskiego, „W cieniu Katynia”
Stanisława Swianiewicza. 

Jednym z autorytetów w sprawie katyńskiej jest miesz-
kający na os. Piaski Nowe pan Andrzej Rybicki, którego
przedstawialiśmy na łamach „Wiadomości” w grudniu
2000 r. z okazji 60. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pan Rybic-
ki jest pracownikiem Muzeum Historii Fotografii, auto-
rem wystaw katyńskich oraz publikacji – „Uniwersytecka
Księga Katyńska” (pamięci pracowników naukowych UJ),
„Z rozkazu Stalina” (policjanci zamordowani w 1940 r.,
w tym m. in. posterunkowy PP Bieżanów Józef Koryga)
oraz „Kłamstwo katyńskie” (katalog wystawy z r. 2000). 

Co roku 13 kwietnia, w dniu kiedy świat dowiedział się
o zbrodni katyńskiej, obchodzimy Światowy Dzień Pamię-
ci Ofiar Katynia. Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich wy-
stąpiło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu ze skargą przeciwko Rosji o uznanie zbrodni
katyńskiej za ludobójstwo – bez rezultatu. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
Od autora: 
fragmenty artykułu napisanego w 65. rocznicę zbrodni so-

wieckiej w Katyniu. Był on publikowany w maju 2005 r. na
łamach „Wiadomości”, a także w najstarszym (since 1908)
piśmie polonijnym „Gwiazda Polarna” (USA). 

Dzięki tej publikacji uroczystości katyńskie na Woli Du-
chackiej organizowane prze Łagiewnickie Towarzystwo Kul-
turalne odbywają się rokrocznie 13 kwietnia, kiedy obcho-
dzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. 

W 2005 r. Rada Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim przyję-
ła symboliczną rezolucję oddającą hołd zbrodni ludobójstwa
w Katyniu i apelującą o uznanie jej za zbrodnię ludobójstwa.
Podobnej treści rezolucję przyjęła w tym roku na listopadowej
sesji Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Cd. ze str. 1
W przededniu Święta Niepodleglości na Placu Piłsud-

skiego w Warszawie odbyły się uroczystości ku czci ofiar
zbrodni katyńskiej „Katyń – Pamiętamy”. Głównym ele-
mentem obchodów był awans na wyższe stopnie wojskowe
i służbowe ponad 14 tys. jeńców wojennych zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Ich nazwiska zostały
publicznie odczytane. Niestety nie uwzględniono tysięcy
ofiar sowieckiej zbrodni z tzw. listy ukraińskiej. Odczyty-
wanie nazwisk rozpoczął i zakończył prezydent RP Lech
Kaczyński. 

Krzyż Katyński
na Woli Duchackiej

Poprawiony 
„Popiół i diament”
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� Warto odnotować, że mimo zapowiadanego „ataku zi-
my”, tym razem służby miejskie zdecydowanie i skutecznie
odparły jej pierwszy atak... 

� Okno w okno. Tak można zatytuło-
wać sytuację, w jakiej znaleźli się
mieszkańcy bloków przy ul. Facimiech
nr 12 a i 14, gdzie budowany jest 9-pię-
trowy wieżowiec. Protestujący złożyli
wniosek do Powiatowego Nadzoru
Budowlanego wskazując na uchybie-
nia formalne i odstępstwa od projektu.
Kontrolę budowy zapowiedziano na

koniec listopada. 
� Inwestycje aż się troją w oczach. Ekipy remontowe działa-
ją m. in. na ul. gen. Jasińskiego w Prokocimiu, tam też inna
ekipa ociepla ostatni
z wieżowców. Wymienio-
no płyty chodnikowe wo-
kół pawilonu przy ul. Teli-
gi. Rozpoczęto także wy-
mianę podziemnej insta-
lacji przy ul. Spółdzielców
na Kozłowce (na zdj). 

� Przy ul. Nowosądeckiej
zbudowano miejsca posto-
jowe dla samochodów.
Zabrakło środków, aby
poprawić także drogę do-
jazdową. 
� Po raz kolejny wskazujemy na niebezpieczny, ryzykowny
wyjazd z ul. Spółdzielców w ul. Na Kozłówce. Nie widać
pojazdów nadjeżdżających z lewej strony. Wystarczy cof-
nąć zatokę postojową, aby poprawić widoczność. 

� Schody przy poczcie na Kozłów-
ku mogą być przyczyną nieszczęśli-
wego upadku, szczególnie zimą. 
� „Biedronka” w pawilonie na os.
Piaski Nowe została pozbawiona
kiosku z prasą, podobno dlatego,
że „za dobrze szedł interes”. Wy-
eksmitowano i zdemontowano
kiosk, a w tym miejscu... postawio-
no nowy. Był „Ruch”, teraz jest

„Kolporter”. 
� Jak widać na zdj.
ścieżki dla pieszych nale-
ży wykonywać tam, gdzie
chodzą ludzie, a nie
obok. Przykład na „Man-
hattanie” przy drodze na
Kozłówek. 
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Do końca listopada w Dużej Sali Galerii
„Rękawka” mona oglądać wystawę grafiki Adama Pociechy. 

Jest absolwentem Liceum
Sztuk Plastycznych w Wiśniczu
Nowym oraz ASP w Krakowie
(dyplom w 1987 r.). W 1993 r. zo-
stał członkiem Honorowych Ar-
tystów Niemieckich okręgu
Westfalii w międzynarodowej
grupy artystów miasta Langefeld.
Obecnie pracuje jako adiunkt
I stopnia w ASP w Katowicach,
gdzie prowadzi Pracownię Ry-

sunku I roku na Wydziale Wzornictwa. Brał udział w 25
wystawach indywidualnych w kraju i za granicą oraz w po-
nad 80 wystawach zbiorowych. Wielokrotnie nagradzany. 

Z kolei w Małej Sali Galerii „Rękawka” do 8 grudnia
można oglądać wystawę Anny Krzamik pt. „Magiczny
świat haftów i koronek”. 

Na wystawie prezentowane są prace, które powstały na
przestrzeni jedenastu lat i które ukazują drogę jej arty-
stycznego rozwoju. 

Galeria „Rękawka”
ul. Limanowskiego 13, pon. – pt. 11 – 18, sob. 11 – 15

Cd. ze str. 1
...a treningi pro-

wadzą trenerzy
oraz instruktorzy
Polskiego Związku
J e ź d z i e c k i e g o .
Działa sekcja za-
wodników trenują-
cych i startujących
w zawodach jeź-
dzieckich. Kilka ra-
zy w roku na tere-

nie klubu organizowane są zawody w skokach i ujeżdżaniu. 

Jak to siê zaczê³o? 
A wszystko zaczęło się od rozkochanego w koniach Ka-

rola Koziarowskiego, absolwenta Szkoły Kawalerii w Gru-
dziądzu. W 1953 r. zamieszkał z rodziną w Swoszowicach,
a w latach 1968 – 2001 pełnił funkcję prezesa klubu. – Od-
kąd pamiętam, ojciec zawsze jeździł konno, zawsze mieli-
śmy konia – wspomina Krzysztof Koziarowski, młodszy syn
Karola (zanim powstał klub w Swoszowicach, pan Krzysz-
tof z powodzeniem startował w barwach Krakowskiego
Klubu Jazdy Konnej – przyp. autor). – Ja od małego tym
koniem się opiekowałem. Czyściłem go, wyprowadzałem
na spacer, a gdy ojciec pozwolił mi go dosiąść, to była dla
mnie wielka radość, satysfakcja i najwspanialsza zapłata za
wysiłek. Sekcja jeździecka przy Ludowym Klubie Sporto-
wym „Swoszowianka” powstała w 1963 r. i dysponowała
3 końmi, które przebywały w naszej prywatnej stajni.
W tym czasie na działalność LZS-ów były przeznaczane
konkretne fundusze. Fakt powstania klubu jeździeckiego
w Swoszowicach stwarzał możliwość zainteresowania miej-
scowych dzieci i młodzieży tą dyscypliną sportu, uprawia-
nia jej, a nawet startowania w zawodach jeździeckich. 

Obecnie klub jeździecki ma do swej dyspozycji halę,
stajnię oraz hipodrom. Około 100 osób uczestniczy w za-
jęciach; są to zarówno pasjonaci jeżdżący rekreacyjnie, jak
również osoby uprawiające jeździectwo jako formę spor-
tu. Ta ostatnia grupa liczy około 25 zawodników, startują-
cych zarówno w zawodach regionalnych, jak i ogólnopol-
skich. Są zarejestrowani w Polskim Związku Jeździeckim.
– Od lat zajmujemy czołowe lokaty w klasyfikacji klubo-
wej w punktacji ogólnopolskiej sportu dzieci i młodzieży
oraz w punktacji Ludowych Zespołów Sportowych – pod-
kreśla Krzysztof Koziarowski. – Również poszczególni
jeźdźcy reprezentujący nasz klub odnoszą ogólnopolskie
sukcesy. Żeby wspomnieć dwa medale na Olimpiadzie
Młodzieży, zdobyte w tym roku przez Martę Pacholską, 4.
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Natalii Kozia-
rowskiej i 4. miejsce w Pucharze Polski Jarka Koziarow-
skiego. Z kolei w Mistrzostwach Polski na kucach złoty
medal zdobyła Anastazja Kaniowska, natomiast w ze-
szłym roku złoty medal w Pucharze Polski Młodych Jeźdź-
ców i srebrny w Mistrzostwach Polski na terenie otwartym
zdobył Michał Ziembicki. Warto dodać, że w swoich kate-
goriach wiekowych Marta Pacholska, Natalia Koziarow-
ska, Jarek Koziarowski i Michał Ziembicki reprezentują
klub w Kadrze Narodowej. 

Czy to musi byæ sport elitarny? 
Za sukcesami wychowanków niestety, nie idą właściwie

żadne fundusze na wsparcie działalności klubu. Jak mówi
Krzysztof Koziarowski, w chwili obecnej klub otrzymuje
z Urzędu Miasta kwotę ok. 20 tys. zł (rocznie!) w ramach
wsparcia rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Są to pieniądze
przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie zgru-
powania letniego zawodników oraz na utrzymanie klubu.
Natomiast praktycznie nauka i treningi odbywają się na ko-
niach prywatnych. Jeźdźcy mają własne konie, utrzymują je
w klubie, a wyjazdy na zawody są opłacane z prywatnych
funduszy; przez rodziców, czasem sponsorów. Niestety,
w polskiej rzeczywistości nawet najwyższe trofea i pozycje
w konkursach, zawodach nie pokrywają kosztów zainwesto-
wanych w tego typu działalność. Wydaje się więc, że jeź-
dziectwo jest coraz bardziej elitarnym sportem. 

Mój rozmówca żałuje, że tak się dzieje. Zwraca uwagę
na fakt, że w krajach zachodnich, oczywiście znacznie od
nas bogatszych (Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Francja,
Anglia, a ostatnio również kraje skandynawskie), szkółki
jeździeckie są dofinansowywane z funduszy społecznych,
państwowych. – Wynika to m. in. stąd – tłumaczy pan
Krzysztof – że oni mają odpowiednie podejście do sportu.
Widzą w tym wspaniałą motywację do rozwoju zarówno fi-
zycznego, jak również psychicznego, bo żaden inny sport
nie uczy tak obowiązkowości i poczucia solidarności, od-
powiedzialności i współpracy z partnerem, jakim jest
w tym zespole koń. Jeździec nie może się zwolnić z obo-
wiązków, nawet jeśli ma gorszy dzień, czy jest chory. Do je-
go podstawowych zadań należy przygotowanie konia do
jazdy. W czasie około pół godziny, trzeba wierzchowca do-
kładnie wyczyścić, przygotować i założyć sprzęt. Podobnie
po treningu, kiedy partner jest spocony i znów trzeba się
nim troskliwie i odpowiedzialnie zająć... 

Komu s³u¿y hipoterapia? 
Szczególnymi możliwościami, jakie daje przebywanie

z końmi, zainteresowali się lekarze opiekujący się osobami,
a zwłaszcza dziećmi niepełnosprawnymi. Dzięki temu w la-
tach 80-tych w Polsce pojawiła się nowa forma pomagania
tym pacjentom nazwana hipoterapią. Fundacja Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym na swojej stronie interneto-
wej tłumaczy, że: „Hipoterapia stanowi jedną z metod reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację za-
wdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie
obecność konia „współpterapeuty“ sprawia, że jest to wyjąt-
kowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupeł-
nie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości”.
Zajęcia z hipoterapii usprawniają m. in. osoby upośledzone
umysłowo, z deficytami rozwojowymi, niedostosowane spo-
łecznie oraz po przebytych chorobach zostawiających trwa-
łe ślady w sprawności fizycznej i życiu psychicznym, a w nie-
których przypadkach pomagają odzyskać zdrowie. 

Na te możliwości koni szybko zwrócono uwagę w swo-
szowickim klubie jeździeckim. – Byliśmy pierwszymi w Pol-
sce, w którzy prowadzili zajęcia z hipoterapii – podkreśla
Krzysztof Koziarowski. – To był wówczas pionierski po-
mysł – uzupełnia pani Małgorzata Miodek, instruktor hi-
poterapii pamiętająca początki tej działalności. – Od tam-

tej pory cały czas to się kręci, ale wtedy było na zdecydo-
wanie większą skalę. Przyjeżdżały do nas chore dzieci z ca-
łej Polski, mieszkały w Swoszowicach, w okolicznych do-
mach, pobierały różne, zlecone przez lekarzy zabiegi w tu-
tejszym uzdrowisku, a ponadto uczestniczyły w zajęciach
hipoterapii. To wszystko było za darmo. Toteż na jednej
jeździe (pojedyncze zajęcia z hipoterapii trwają 30 min.)
równocześnie chodziło 5 koni! Zajęcia wymyśliła m. in. pa-
ni dr Solecka i to ona kierowała pacjentów na trwający co
najmniej 3 tygodnie turnus. 

Dzisiaj zajęcia z hipoterapii są płatne (20 zł za 30 min.).
Trzeba mieć skierowanie od lekarza. Zdecydowanie więcej
zainteresowanych tą formą rehabilitacji pojawia się
w okresie od wiosny do późnej jesieni, kiedy zajęcia mogą
się odbywać pod gołym niebem. Późną jesienią oraz zimą
chorzy ćwiczą w hali codziennie tylko w godzinach od 13
do 15. Do dyspozycji niepełnosprawnych jest 3 instrukto-
rów. Pani Małgorzata tłumaczy spadek zainteresowania ty-
mi zajęciami faktem, że większość klubów jeździeckich ma
je w swojej ofercie. 

Dlaczego Ola to lubi? 
Od ponad półtora roku na hipoterapię do Swoszowic

z Ruczaju przyjeżdża Ola, która urodziła się ze zespołem
Downa. Jej mama, przywożąca córeczkę raz w tygodniu
mówi, że są to ćwiczenia, które bardzo pomagają. – Ola ma
niskie napięcie mięśniowe – tłumaczy – więc wszelkie for-
my ruchu, sportu są jak najbardziej wskazane, żeby to na-
pięcie poprawić. Dzięki hipoterapii Ola lepiej chodzi. Po-
prawiła się również jej koordynacja ruchowa, co jest bez
wątpienia zasługą pani Małgosi, która wprowadza dużo
ćwiczeń na orientację w przestrzeni. Ola lubi te zajęcia,
bardzo chętnie tu przyjeżdża. Myślę, że ważny jest dla niej
kontakt ze zwierzęciem, to że się go nie boi, że może nim
kierować, może też opowiadać koleżankom w szkole, że
właśnie na takie dodatkowe zajęcia uczęszcza. To wszystko
na pewno wzmacnia jej pewność siebie. 

W swoszowickim klubie jeździeckim życie toczy się
w rytmie, który uwzględnia potrzeby nie tylko ludzi, ale
i koni. Piękne wierzchowce spoglądały na mnie z boksów,
młode rumaki dostojnie spacerowały pod czujnym okiem
opiekunów, a koń od hipoterapii z podziwu godnym spo-
kojem spełniał zadania, podporządkowując się Oli. Nad
tym wszystkim zdaje się unosić zamiłowanie do koni pielę-
gnowane nie tylko w kolejnym, czwartym już pokoleniu ro-
dziny Koziarowskich. 

MARIA FORTUNA – SUDOR 
Zdjęcia Natalii Koziarowskiej na Wigonii i Jarka Kozia-

rowskiego na Asterii udostępnił nam pan Jacek Koziarowski.
Na trzeciej fotografii Ola w czasie zajęć z hipoterapii – pod
opieką pani Małgorzaty Miodek.  

Z zamiłowania do koni 

Zaproszenie 
do „Rękawki” SSyyggnnaałłyySSyyggnnaałłyy
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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

TANIE SPRZ¥TANIE
BIUR, BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, 

OPIEKA NAD GROBAMI I INNE
�SZYBKO �SOLIDNIE �KOMPLEKSOWO

WYSTAWIAMY FAKTURY

ZZAADDZZWWOOŃŃ!!!!!! 00 551122 224422 339900

Od Wydawcy
Miło nam powiadomić PT. Czytelników i Reklamodaw-

ców, że po raz kolejny zwiększamy nakład „Wiadomości”
o 500 egz. Obecnie wynosi on 7 tys. egzemplarzy. 

Przypominamy, że archiwalne numery „Wiadomości” są
do wglądu na naszej stronie internetowej: 

wwwwww..wwiiaaddoommoossccii..kkrraakkooww..ppll 
oraz w osiedlowych filiach Podgórskiej Biblioteki Publicznej. 

Warto nas czytaæ, warto siê u nas reklamowaæ!

MediaTory
25 listopada o g.17 w Audytorium Maximum UJ odbędzie
się gala wręczenia MediaTorów – nagród przyznawanych
najważniejszym ludziom mediów przez studentów dzienni−
karstwa z wybranych uczelni w Polsce. Głównym organi−
zatorem jest Uniwersytet Jagielloński. 

Wyróżnienia przyznane zostaną w oryginalnych katego−
riach, takich jak: Detonator, Nawigator, Autorytet, Prowoka−
tor. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Kamil Durczok,
Tomasz Lis, Monika Olejnik, Tomasz Sianecki, Szymon Ma−
jewski. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa studencka, jed−
nak w następnych latach planowane są kolejne edycje. 

Wstęp na galę jest wolny, dlatego zapraszamy wszystkich
zainteresowanych. Wieczór uświetni występ laureatki 42.
Festiwalu Piosenki Studenckiej – Kingi Rataj, zwycięzców
PAKI – Kabaretu Młodych Panów oraz orkiestry reprezenta−
cyjnej Akademii Górniczo−Hutniczej. Więcej szczegółów
znajduje się na stronie www.mediatory.pl 

Pamięci Parpana
26 października Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne

zorganizowało spotkanie pod pomnikiem Tadeusza Par-
pana na boisku piłkarskim Jego imienia, które znajduje
się przy ul. Chmielnej. 

Jest to boisko
KS „Armatura”,
dawniej KS „Ła-
giewianka”. ŁTK
rokrocznie organi-
zuje takie spotka-
nia z okazji Imie-
nin Patrona. W ten
sposób czcimy pamięć wspaniałego zawodnika, wychowan-
ka „Łagiewianki”, piłkarza „Cracovii”, kapitana narodowej
reprezentacji Polski w latach 1945 – 1950, żołnierza AK,
wybitnego sportowcy i patrioty. 

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób: rodzina
Parpanów z nestorką rodu panią Franciszką Parpanową,
wdową po Tadeuszu, a także byli zawodnicy i działacze
„Łagiewianki”, przedstawiciele klubu „Armatura”, człon-
kowie ŁTK, Koła Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, senio-
rzy łagiewnickiego harcerstwa oraz młodzi zawodnicy.
Spotkanie prowadził prezes ŁTK Stanisław Spólnik. 

Na podstawie informacji ŁTK

Na terenie Klubu Sportowego „Orzeł” w Piaskach Wiel-
kich zaplanowano wybudowanie pierwszego w Krakowie
całorocznego boiska typu hangarowego. Budowa obiektu
o wymiarach 64 na 34 metry prowadzona jest obecnie na
dwu poziomach: przygotowań i pomiaru terenu przez geo-
detów oraz projektowania budynku dostosowanego do po-
trzeb klubu. 

Obiekty KS „Orzeł”
usytuowane są na tere-
nie zielonej doliny
przy – dalekiej od
zgiełku miasta – ulicy
Niebieskiej. Atutami
miejsca są nie tylko
spokój i cisza, lecz tak-
że rozległe widoki na
wniesienia Kosocic

i Rajska. Poważnym ograniczeniem natomiast znajdująca
się w pobliżu wieża ciśnień, od której odchodzą liczne ru-
ry z wodą pochodzącą z ujęcia na Dolnej Rabie, ponieważ
linie ich przebiegu zostały przed laty wyznaczone w sposób
nieprzemyślany. Nitki biegnące wokół trawiastego obecnie
boiska, wymagają 8 metrowego pasa ochronnego, który
w sposób radykalny ogranicza teren przyszłego boiska. 64
na 34 to wymiary boiska właściwego, cały obiekt wraz z za-
pleczem socjalnym będzie zamykał się w wymiarach 70 na
36 metrów. Pomarańczowe paliki wbite w ziemię akcentu-
ją wymierzony teren. Koszt inwestycji szacuje się na ok.
600 tys. zł. Boisko ma powstać jeszcze w tym roku, blasza-
na, hangarowa obudowa w latach przyszłych. 

Konstrukcje hangarowe opracowane zostały przez ame-
rykańskich architektów do szybkiej budowy tanich lotnisk.
Blaszane zadaszenie dodaje lekkości całemu budynkowi.
Obecnie hangary wznoszone są na całym świecie. W Polsce
zastosowano tę technologię po raz pierwszy w Częstocho-
wie, Kraków będzie następny, lecz rozmach lokalnych in-
westycji jest imponujacy. Obok KS „Orzeł” kolejne boiska
wielofunkcyjne miasto zamierza wznieść dla OSS „Opato-
wianka” i VIII LO. 

Hangary są stosunkowo tanie. Tańsze od nich konstruk-

cje pneumatyczne są nie tylko
mniej trwałe (uszkodzenie może
zachwiać całą kontrukcję), ale
także kłopotliwe w przechowy-
waniu w czasie lata (niewłaści-
wie składowane mogą ulec
zniszczeniu), zimą zaś wymagają
dużej ilości energii do utrzyma-
nia w odpowiednim napięciu ca-
łego balonu. 

Prezes Klubu Józef Wajda
podkreślał w rozmowie wielo-
krotnie, że budowa krytego bo-
iska to nie tylko kwestia popra-
wy warunków, w których prowa-
dzone są treningi czy rozgrywa-
ne mecze. To konieczność, jeżeli
poważnie chce się traktować

przygotowanie sportowe trampkarzy, juniorów i seniorów.
Boiska trawiaste wykorzystywane są przez zaledwie przez
kilka miesięcy w roku (wiosna – jesień, z uwzględnieniem
specyfiki okresu wakacyjnego trwającego od 15 czerwca do
15 sierpnia) przy sprzyjającej pogodzie. Przez pozostałą
część roku piłkarze i dwie piłkarki uczęszczające na treni-
gi oraz sześciu terenerów korzysta z sal wynajmowanych
najczęściej w szkołach.
Jest to nie tylko kłopo-
tliwe, lecz przede
wszystkim skazuje na
prowadzenie zajęć
w godzinach nie za-
wsze dla zróżnicowa-
nych wiekowo zawod-
ników dogodnych,
a każde niedoinformo-
wanie wprowadza czasami niepotrzebne zamieszanie. 

Na terenie KS „Orzeł ma powstać boisko całoroczne do
prowadzenia treningów i rozgrywania meczy. Po usunięciu
ruchomych trybun obiekt mógłby służyć celom np. widowi-
skowym, zaś po zmianie nawierzchni – mogłyby rozgrywać
się na nim zawody lekkoatletyczne. I właśnie taki wielo-
funkcyjny stadion jest marzeniem prezesa Wajdy, mające-
go świadomość, iż w całym Podgórzu brakuje obiektów
sportowych z prawdziwego zdarzenia. W grę wchodzą jed-
nak kwoty milonowe (a nie tysięczne, o których pisała we
wrześniu krakowska prasa). Na razie Miasto przeznaczyło
na ten cel zaledwie 155 tys zł. (BAS)

Jesienna runda „Orła”
I drużyna, trenowana przez Krzysztofa Szopę, w sezo-

nie 2007/8 gra w V lidze. 
II drużyna, grająca w klasie A grupy wielickiej, z miej-

sca 9. w ub r. spadła na 13 (11 punktów, bramki 22-27 w 13
rozegranych meczach). 

Drużyna oldbojów po 22 rozegranych meczach (51 zdo-
bytych punktów, przy stanie bramek 69-22), zajęła 2. miej-
sce w grupie, a tym samym awansowała do I ligi. 

Nowoczesny „Orzeł”
Fot. udostêpni³ Micha³ Szafraniec, 

redaktor strony: www.orzelpw.pl. 

Dziêkujemy, a kibiców zapraszamy!
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