
Będzie dojazd do Wolności l Mały klub z wielkimi sukcesami
Na poręczy z tęczy l Obrazy przeszłości l Stare i nowe strachy
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Zmiana adresu!
PIOMAR, Wola Duchacka 

ul.Dauna 95A  
(wjazd od Nowosądeckiej)

tłumiki
haki holownicZe
mechanika  ogólna

dla stałych 

klientów raBaty

12 657 23 75
513 096 771

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

usługi księgowe  
– doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne  
– weryfikacja bilansów

mgr bogusław cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

24lata
profesjonalnej

obsługi firm

hotel  •  restauracja
konferencje i szkolenia  •  sale bankietowe

Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Zapraszamy na bal andrzejkowy  
i bal sylwestrowy

organizujemy:  
wesela, komunie, chrzciny, andrzejki, sylwester, 

studniówki, bankiety firmowe, uroczystości rodzinne.

Kraków-Wieliczka 
ul. Krakowska 14 c 

tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55  
www.soray.pl

Do sprzedaży działki budowlane w KRAKOWIE 
przy ul. Siarczanogórskiej pod rezydencje, domy 
jednorodzinne i bliźniaki na terenie z planem 
zagospodarowania i dostępem do mediów. 
Powierzchnie działek od 10 do 18 ar. 

tel.: 605 259 800, 721 719 797 
email: terenypodrezydencje@wp.pl
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dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71  

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

www.oPalKraKow.Pl

Przyjedź i SPrawdź! zaPraSzamy!

•	 bieżnia	antygrawitacyjna	ALTER-G	
(pierwsza	w	Krakowie!!!)

•	 Vacu	Activ	Body	Shape
•	 Vacu	Activ	Infra	Shape
•	 Activ	Spa	Infrared		-	NOWOŚĆ!!!
•	 Rollmasaż	Roll	Shape	Touch	IR
•	 SAUNA	wraz	z	pakietem	wellness
•	 Tlenoterapia

Kraków,	ul.	Piwna	24		
(przy	pl.	Boh.	Getta)

519 496 908
www.trainperfect.pl
jesienna promocja! 20% rabatu na wszystkie karnety!!!

Więcej  
na str. 

klub  f itness  na  miarę  XXi   Wieku

o dojeździe do ul. wolności piszemy od lat (www.
wiadomoscipodgorze.pl). Tym razem mamy wreszcie 
dobre wiadomości.

Tak było parę miesięcy temu...
Odczekaliśmy ponad pół roku od ostatniej publikacji 

w „Wiadomościach” – tak pisaliśmy w czerwcu br. – by 
zobaczyć, czy miejscy urzędnicy dojdą do porozumienia 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Podgórze” i rozwiążą 
problem dojazdu mieszkańców ul. Wolności do swoich 
domów. Nie doszli. W każdej chwili spółdzielnia mogła 
ogrodzić swoją działkę, odcinając tym samym wjazd na 
tę ulicę. W końcu postawiono znak zakazu wjazdu...

Cd. na str. 2

Będzie dojazd  
do ul. Wolności



WIADOMOŚCI2 Nr 11  listopad 2013

Historia problemu sięga lat 90. minionego wieku, gdy 
przy ul. Wolności powstały budynki oznaczone numera-
mi 48, 49 i 50. Dojazd do nich prowadził po betonowych 
płytach ułożonych między ul. Wolności a ul. Białoruską, 
m.in. przez działkę będącą w wieczystym użytkowaniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”.

Potem w okolicy powstawały kolejne inwestycje. Ulica 
Wolności przez pewien czas pełniła rolę drogi technolo-
gicznej, z której korzystały ciężarówki dowożące mate-
riały na pobliskie budowy. W 2006 r. Rada Dzielnicy XI 
zabezpieczyła środki na wykonanie projektu gruntow-
nej przebudowy ul. Wolności, od ul. Czarnogórskiej do 
ul. Białoruskiej. Z zadania trzeba było zrezygnować, gdy 
okazało się, że teren należący do Gminy jest zbyt wąski.

Kompromis zawarty
Przez wiele miesięcy mieszkańcy ulicy Wolności żyli 

w strachu, że zostaną pozbawieni dojazdu do swych po-
sesji. Od strony ul. Czarnogórskiej przejazdu nie ma od 
wielu lat.

 Od strony ulicy Białoruskiej dojazd chciała zabloko-
wać SM „Podgórze” – ustawiła znak zakaz ruchu, gro-
ziła zagrodzeniem przejazdu lub zerwaniem płyt, nie 
chcąc ponosić odpowiedzialności za poruszanie się pie-

szych i kierowców po będących w coraz gorszym stanie 
betonowych płytach leżących na jej terenie. Ze względu 
na interes mieszkańców, Spółdzielnia jednak nigdy nie 
spełniła gróźb, szukała rozwiązania.

Rozmowy z miejskimi urzędnikami, by uregulowali 
bałagan, jaki  powstał przed laty na mapach geodezyj-
nych i zapisach w księgach wieczystych – ciągnęły się 
w nieskończoność. Władze spółdzielni nie ukrywają, że 
pomogło im nagłośnienie tematu w mediach. W koń-
cu – w połowie sierpnia br. udało się doprowadzić do 
kompromisu. Spółdzielnia wydzierżawiła miastu kawa-
łek terenu, na którym wytyczono tymczasowy, ale bez-
pieczny, dojazd do budynków przy ul. Wolności. Teraz, 
już na spokojnie, wykonywane będą czynności geode-
zyjne, by wytyczyć ostateczny przebieg ulicy Wolności 
– od ul. Białoruskiej do budynku przy ul. Włoskiej 8B. 
Później gmina Kraków przejmie teren i można będzie 
pomyśleć o wybudowaniu brakującego fragmentu ulicy.

Bardzo się on przyda, bo na teren, po którym odby-
wał się „dziki” przejazd, została wydana „Decyzja o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, co 
otwiera możliwość prowadzenia tu inwestycji.

Krzysztof DulińsKi

foto: (Kaj)

Będzie dojazd do ul. WolnościCd. ze str. 1 

  tak było...

  tak jest obecnie

lo kal ne Fo rum = email: wiadomosci.krakow@wp.pl  = lo kal ne Fo rum
Więcej zieleni

Szanowna Redakcjo!
 Chciałbym w swoim liście zwrócić uwagę na zmniej-

szającą się ilość drzew na Piaskach Wielkich i jednocze-
śnie zaproponować pomysł na rozwiązanie tego problemu.

Sercem Piasków i jednocześnie swego rodzaju ich wi-
zytówką jest miejsce krzyżowania się trzech linii autobu-
sowych (107, 133 i 904) w okolicy kiosku i dzwonów do 
segregacji odpadów nieopodal Przedszkola Publicznego 
nr 33. Myślę, że warto zainwestować w nasadzenie drzew 
na trawnikach wokół kiosku. Jest to teren państwowy, dla-
tego nie istnieje problem związany z pozyskiwaniem zgody 
właścicieli. Ponadto ludzie chętnie przychodzą tam z psa-
mi na spacer, a oczekujący na autobus na pewno z chęcią 
usiedliby na ławce w cieniu drzew. Konieczność posadze-
nia drzew wykazały także minione upalne miesiące. Ław-
ki stojące w słońcu (czyli wszystkie) były tak nagrzane, że 
nie można było na nich usiąść. Stalowa wiata również nie 
dawała upragnionego cienia i chłodu.

Myślę, że zbliżający się czas jesieni będzie wprost ide-
alnym momentem na wykonanie tego przedsięwzięcia. 
Odbywający się rokrocznie we wrześniu Dzień Ziemi 
jest dobrym pretekstem do działań ekologicznych. Warto 
pomyśleć też o wciągnięciu w akcję dzieci z pobliskiego 
przedszkola. Takie obcowanie z naturą jest świetną okazją 
do poznania przyrody i nauczenia się dbania o nią.

 Pozdrawiam,
Stały Czytelnik

od redakcji:
Dziękujemy za list, w którym wykazuje Pan chwa-

lebną troskę o najbliższą okolicę. Miejsce, o którym 
Pan pisze – skrzyżowanie ulic Cechowej, Rżąckiej 
i Niebieskiej – aż się prosi o zadbanie. Jakiś czas temu 
Rada Dzielnicy XI „wywalczyła” postawienie ławek 
w tym miejscu, tyle samo zabiegów będzie wymagało 
posadzenie drzew lub krzewów, bowiem fakt, że jest 
to teren gminny nie oznacza, że można tam zrobić 
szybko to, co by się chciało. Trzeba też założyć, że nie 
wszystkim mieszkańcom ten pomysł się spodoba, są 
tacy, którzy wolą wycinać drzewa niż je sadzić; argu-
mentem są działania inwestorskie czy względy bezpie-
czeństwa. Rada Dzielnicy XI, a konkretnie Komisja 
Zieleni już podjęła działania, które umożliwią więk-
szą liczbę nasadzeń zieleni w ramach rekompensacji 
za wycinki na naszym terenie. A wnioski takie składa-
ją nieustannie spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe 
i osoby fizyczne. 

śmieci, dziury i brak pasów
Proszę o interwencję w następujących sprawach:

1. przystanek tramwajowy 
MPK (Piaski Nowe) w kie-
runku Wielickiej. Firma 
sprzątająca wyrzuca śmieci 
z kosza, a resztę dmucha-
wą na trawnik. Wygląda 
okropnie. I za to płacą 
mieszkańcy Krakowa.

2. Dziury w jezdni na 
miejskiej części ul. Pode-
dworze nie naprawione 
do dzisiaj.
3. Brak pasów dla pie-
szych po remoncie (nowej 
nakładce asfaltowej) czę-
ści ul. Łużyckiej (pętla au-
tobusu 164). Są obniżenia 
chodnika, a pasów brak. 
Widocznie transport al-
koholu do całodobowego 
sklepu monopolowego 
jest dla ZIKiT-u ważniej-
szy niż bezpieczeństwo 
5 tys. mieszkańców osie-
dla Piaski Nowe.

 Pozdrawiam,
(nazwisko i imię do 

wiadomości redakcji}
zdjęcia od autora

od redakcji:
W tej ostatniej sprawie parokrotnie już interweniowała 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe”, a także Rada 
Dzielnicy XI. Jak dotąd urzędnicy ZIKiT- u pozostają 
głusi na wszelkie argumenty. Gminne jednostki reagują 
inaczej, gdy chodzi o inwestorów komercyjnych. Na na-
szym zdjęciu sytuacja, gdy tuż obok siebie funkcjonują 
dwa pasy przejścia dla 
pieszych w okolicy sklepu 
Biedronka przy ul. Łużyc-
kiej. Trzeba będzie kie-
dyś podać do publicznej 
wiadomości nazwiska in-
spektorów i dyrektorów, 
którzy wydają decyzje wy-
biórczo i uznaniowo.

W końcu doczekaliśmy się! 
W końcu doczekaliśmy się chodnika do Biedronki 

oraz co równie ważne przejścia dla pieszych w kierunku 
ul. Tuchowskiej. Jednak uważam za przesadę wydziele-
nie pasa do skrętu do Biedronki (lobbing?) – w końcu 
to żaden hipermarket, tylko zwykły sklep. Zaburzyło to 
oś jezdni ulicy Łużyckiej,  z czego kierowcy nie są zado-
woleni i jest to niepotrzebne.

Czytelnik

= Na skrzyżowaniu ulic Sto-
jałowskiego i Halszki urucho-
miono sygnalizację świetlną. 
Jest bezpieczniej, szczególnie 
przy wykonywaniu lewoskrę-
tów dochodziło do kolizji.  
Zyskało na tym także cen-

trum handlowe przy Stojałowskiego. Ale podobny problem 
czeka na rozwiązanie nieco wyżej, na skrzyżowaniu ulic 
Halszki i Wysłouchów, co doświadczyć można szczególnie 
w godzinach komunikacyjnego szczytu.
= Wyremontowano gruntownie ulicę Wysłouchów, wy-
malowano przejścia dla pieszych, ale chyba nie starczyło 
farby na dotychczasowe przejścia, jak to prowadzące do 
szkoły przy ul. Cechowej.

= Co zrobić z opadającymi 
liśćmi? – zapytał mieszkaniec 
Prokocimia. Tym bardziej, gdy 
są tego całe pryzmy, nie spo-
sób wszystkiego zapakować do 
jednego pojemnika na śmieci.

= Zmienia się krajobraz na 
naszych osiedlach, przybywa 
bloków, ubywa zieleni. Na 
zdjęciu zabudowa przy ul. 
Bochenka w rejonie Piasków 
Wielkich.

= Zagrodzono przejazd 
i jedno z przejść od ulicy Łu-
życkiej na os. Piaski Nowe. 
Nie obyło się bez sporu mię-
dzy prywatnymi właścicielami.

= Trwa naprawa elewacji 
kościoła w Bieżanowie przy 
ul. ks. Popiełuszki.

= Przy ul. Bieżanowskiej 
jakiś (ciężkawy) osiłek huśtał 
się na tablicy z nazwą ulicy 
Barbary.

= Kontynuacja wymiany 
nawierzchni na ul. Myślenic-
kiej utrudniła życie miesz-
kańcom i kierowcom. Ale 
nowa nawierzchnia jest tego 
warta.
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Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...
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Projekty dla kobiet
Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz 

osób dotkniętych przemocą razem BiezPieCzNe 
we wspołpracy z miejskim ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Krakowie realizuje projekt “rodzina w kom-
plecie” - dla kobiet doświadczających przemocy w ro-
dzinie. 

Informacje:
Kraków, ul. Ugorek 1/221

tel. 12 411 12 81, kom. 519 523 555
www.razembezpieczne.org.pl

“Pasja sposobem na  życie” - to cykl spotkań reali-
zowanych przez portal  www.mamycel.pl oraz “mało-
polanki tworzą – być kobietą z pasją”. “Talent, pasja, 
praca” - to dewiza kobiecyh aktywistek, które zaprasza-
ją do współpracy.

Informacje:
e-mail: kontakt@mamycel.pl

kom. 696 093 652

o sekcji kolarskiej „Krakusa” zrobiło się głośno, gdy sukcesy w zawodowym peletonie zaczęli odnosić rafał 
majka czy Tomasz marczyński. ale w Swoszowicach prężnie działa też sekcja jeździecka, której trzy zawodnicz-
ki powołane są do kadry narodowej juniorów i młodych jeźdźców: angelika Policht (kategoria dzieci), moni-
ka Grundkowska (kategoria junior), Natalia Koziarowska (kategoria młody jeździec). jest też sekcja piłkarska 
szkoląca ok. 160 dzieci.

o historii i współczesności, sukcesach i kłopotach klubu opowiada prezes „Krakusa” jaCeK KoziarowSKi.

– Panie Prezesie, zacznijmy od rozszyfrowania skró-
tu wlKS…

– Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy, bo działamy 
w ramach stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 
Uprzedzając kolejne pytanie wyjaśnię, że przymiotnik 
„wojewódzki” wiąże się z faktem, że przez całe lata (od 
roku 1952) Wojewódzkie struktury LZS właśnie w Swo-
szowicach szkoliły swoje kadry i wybrały ten  klub na 
swoją „wizytówkę”, nadając w roku 1972 „Krakusowi” 
przydomek „wojewódzki” i tak już zostało do dziś.

– a kiedy zaczyna się historia klubu?
– Nasza historia sięga 1948 roku, kiedy to powstał 

Ludowy Klub Sportowy „Swoszowianka”. Pierwszym 
prezesem był Stefan Potańczyk. Boisko urządzono na 
wydzierżawionym polu, szatnie dla zawodników i sę-
dziów znajdowały się w prywatnych domach. Działal-
ność sportowa była skupiona w sekcjach piłki nożnej, 
tenisa stołowego i piłki siatkowej.

Na początku lat 50. minionego wieku rozpoczęła się 
budowa stadionu i budynku klubowego. Prace przy sta-
dionie ukończono w 1955 roku, a dwa lata później zo-
stał oddany do użytku budynek klubowy. Oprócz sekcji 
sportowych, m.in. piłki nożnej, podnoszenia ciężarów 
i zapasów w stylu wolnym, działał też chór i zespół te-
atralny, przez długie lata funkcjonowało kino.

– Klub najbardziej znany jest jednak z sekcji kolar-
skiej i jeździeckiej.

– Tak, sekcja kolarska powstała w latach 70. i od 
1976 roku prowadzona jest przez Zbigniewa Klęka. 
Obecnie, oprócz zajęć w Swoszowicach, treningi prowa-
dzone są w placówkach działających w Zegartowicach 
i Ochotnicy Górnej. Pan Zbigniew ma niesamowity dar 
wyszukiwania talentów i umiejętność ich szlifowania, by 
stały się prawdziwymi diamentami.

– Najbardziej znani zawodnicy – rafał majka, To-
masz marczyński, pochodzą właśnie z małych miej-

scowości. Czy w Krakowie nie ma tak utalentowanych 
młodych zawodników?

– W małych miejscowościach aktywność fizyczna jest 
czymś naturalnym, a sport jedną z niewielu możliwości 
„wybicia się”. Dlatego łatwiej tam nakłonić dzieci i mło-
dzież do tytanicznej pracy, jakiej wymaga kolarstwo 
szosowe czy górskie. W tych dyscyplinach nie wystarczy 
nauczyć się kilkunastu tricków w toku kilkuset powtó-
rzeń. Konieczna jest naprawdę ciężka i mozolna praca 
przez wiele lat, niezależnie od okoliczności i pogody.

– wróćmy do jeźdźców.
– Można powiedzieć, że to bardzo rodzinna sek-

cja, bo założył ją mój dziadek z myślą o moim stryju. 
A wszystko dlatego, że pradziadek był kawalerzystą 
i tradycje jeździeckie były i są bardzo żywe w naszej ro-
dzinie. Zresztą, mój ojciec poznał moją mamę na zawo-
dach jeździeckich, stryj nadal jest trenerem, a córka nie 
wyobraża sobie życia bez treningów i obcowania z koń-
mi. Sam jeździłem konno kilkanaście lat.

– jak długo i jak często trzeba trenować, by osiągać 
sukcesy w tej dyscyplinie?

– Przepisy pozwalają na start w zawodach dzieciom, 
które ukończyły 9. rok życia. Wcześniej można zaczy-
nać, ale rekreacyjnie i bez dużych obciążeń. Przesada 
wyrządzić może dziecku krzywdę, gdyż jego budowa, 
a zwłaszcza kręgosłup nie jest jeszcze dostatecznie 
ukształtowany. Zawodnik zazwyczaj trenuje sześć 
razy w tygodniu, po ok. 1 godzinie dziennie, z każdym 
z koni, na którym jeździ. Jeśli jeździ na dwóch bądź 
trzech, poświęca temu odpowiednio więcej czasu. Do 
tego trzeba dorzucić jeszcze zabiegi pielęgnacyjne, ta-
kie jak przygotowanie i wyczyszczenie konia przed i po 
zajęciach. Siódmy dzień to zazwyczaj spacer z koniem. 
To odpoczynek, ale ze względów zdrowotnych w deli-
katnym ruchu.

Szkolenie dzieci rozpoczynamy na kucykach. Chce-
my uczyć dzieci nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem, 
„czytania” jego reakcji, by stopniowo przechodzić na 
coraz wyższe konie. Po kilku latach treningów utalento-
wanego jeźdźca i konia mogą przyjść sukcesy.

– została nam jeszcze do przedstawienia sekcja pił-
karska…

– Tu również skupiamy się na szkoleniu dzieci i mło-
dzieży. Trenuje u nas 160 młodych zawodników. Za-
trudniamy już 5 trenerów. Niestety, dotacje z Urzędu 
Miasta Krakowa – w tym roku otrzymaliśmy 25 tys. zł  
– przeznaczamy w głównej mierze na utrzymanie obiek-
tu. Do utrzymania sekcji dokładają się też sponsorzy 
i grupa rodziców, która np. kupuje sprzęt – stroje, piłki, 
czy wspiera nas finansowo, bo roczne koszty funkcjono-
wania sekcji wynoszą ok. 150 tys. zł.

Seniorzy grają dla przyjemności za własne pieniądze 
w A klasie i w tegorocznych rozgrywkach są w czołówce 
tabeli. My udostępniamy im jedynie obiekt i trenerów. 
To samo dotyczy grupy oldboyów.

– dotknęliśmy tematu finansów. jak klub sobie radzi 
z ich pozyskiwaniem?

– Nie jest to łatwe, bo jeździectwo czy kolarstwo są 
bardzo kosztochłonne. Głównymi sponsorami sekcji 
kolarskiej są byli zawodnicy, którzy prowadzą obecnie 
własne firmy. Stanisław Czaja, Mieczysław Poręba, Sta-
nisław Dymek czy Józef Olchawa wspierają nas finan-
sowo, kupują rowery, dbają o serwis. Dotacja z UMK 
to też 25 tys. zł, choć potrzeby tej sekcji w skali roku 
wynoszą między 300-350 tys. zł.

Jeszcze więcej, bo 600-700 tys. zł potrzebują jeźdź-
cy i ich niemal 50 koni, którzy z UMK dostali także 
25 tys. zł. Brakujące środki pozyskujemy od sponso-
rów, organizując zawody, prowadząc zajęcia rekreacyj-

ne i hipoterapię. Znaczące środki wykładają też sami 
zawodnicy, którzy finansują zakup sprzętu dla swych 
wierzchowców, koszt ich utrzymania, kowala, wetery-
narza. Sami również ponoszą koszty transportu koni na 
zawody czy udziału w zawodach.

Jako klub działający w Krakowie mamy problem 
z pozyskaniem dotacji unijnych. Kiedyś część naszych 
koni miała możliwość zarabiania na konie sportowe, 
np. w filmach. Może warto przy tej okazji wspomnieć, 
że nasze konie „grały” w „Czarnych chmurach’, „We-
selu”, „Koperniku”, „Nocach i dniach”, „Królowej Bo-
nie” i wielu innych.

– Co uważa Pan za największy atut klubu?
– Wskazałbym na dwa zagadnienia. Po pierwsze, gro-

no oddanych trenerów i przyjaciół klubu oraz obecnych 
i byłych zawodników, na których zaangażowanie zawsze 
można liczyć. Po drugie, baza lokalowa w oddanym 
przed kilku laty nowym budynku, rozwijana infrastruk-
tura i systematycznie odnawiane obiekty sportowe, któ-
re pozwalają nam na prowadzenie różnorodnej działal-
ności, pozyskiwanie funduszy na działalność.

– dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów.
rozmawiał: Krzysztof DulińsKi

zdjęcia: z archiwum Klubu

Mały klub z dużymi sukcesami
WlKS „Krakus” Swoszowice

Turniej piłki nożnej dla roczników 2007-08,  
który odbył się 13 października br.

Natalia Koziarowska na koniu „Santiago”  
(zawody w Lamprechtshausen – Austria, 2012 r.)

Mieszkanka Piasków Wielkich Weronika Frączek  
na „Non Chalance” (wszyscy mówią na niego „Nonek”). 

Fot. archiwum rodzinne pp. Frączków.

Rafał Majka
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ARCUS
centrum medyczno-rehabiltacyjne

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Rehabilitacja 
Gabinety medyczne

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, REUMATOLOG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LEKARZ RODZINNY
Wizyty płatne: DERMATOLOG, REUMATOLOG, NEUROLOG, 

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca
• piersi

• naczynia szyjne  
i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary  
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

Stomatologia pełny zakreS uSług:

  bezbolesne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 protetyka – protezy, korony, mosty
 stomatologia zachowawcza i estetyczna

gabinet Stomatologiczny „ElDEnT”

os. Bieżanów nowy, ul. Aleksandry 19  
(przy pętli autobusowej)
tel. 12 657 54 68,  kom. 535 798 628

pon. - pt.  
godz. 15 - 20,  
śr. godz. 9 - 12

zapraszamy

•	Podejmę	pracę	jako	opiekunka	starszej	
osoby,	doświadczenie,	cierpliwość,	
referencje	–	12	654	46	54

•	Podejmę	dodatkową	pracę:	sprzątanie	
mieszkania,	mycie	okien,	prasowanie	
–	889	595	087

•	Jestem	osobą	uczciwą,	pracowitą	
i	solidną.	Chętnie	posprzątam	mieszkania	
oraz	biura	–	504	513	659	

•	Solidnie	posprzątam,	umyję	okna,	

zaopiekuję	się	dzieckiem	lub	osobą	starszą	
–	504	492		129

•	Sprzedam	ubranka	dla	dziewczynki	
w	wieku	0–2	latka.	Możliwość	zakupu	
pojedyńczych	sztuk.	Niskie	ceny!		
–	600	970	478

•	Tanio	sprzedam	inhalator	firmy	Medical	
–	509	374	622

•	Sprzedam	zamrażalkę	szufladkową	
Beco	mało	używaną	–	604	681	168

•	Do	wynajęcie	pokój	z	kuchnią	
i	łazienką,	wyposażone,	umeblowane,	
ul.	Podłęska	–	888	667	150

•	Sprzedam	garaż	przy	ul.	Filipowicza	6	
(os.	Kurdwanów)	o	pow.	32,26	m	kw.,	
stanowiący	samodzielny	lokal		
–	604	681	168	

•	Wynajmę	garaż	murowany,	ul.	Podłęska	
–	660	41	99	41

•	Oferuję	do	wynajęcia	lub	sprzedaży	
świeżo	pomalowane,	w	pełni	wyposażone	
mieszkanie	2-pokojowe,	49	m	kw.,	I	p.,	
ul.	Podłęska	–	606	600	888

•	Do	wynajęcia	mieszkanie	1-pokojowe,	
33	m	kw.,	w	pełni	umeblowane,	
ul.	Łużycka	–	501	47	40	58

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

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

(pawilon	usługowo−handlowy,	I	p.)
przyjmowanie	materiału	do	badań		

pn.−	pt.	7.30	−	13.00	
wydawanie	wyników
pn.−	pt.	18.00	−	19.00	

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l		Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

lek. stom. Agnieszka Kołodziejczyk

  bezbolesne leczenie  
w znieczuleniu komputerowym
 protetyka
 chirurgia IMPLANTY
 bezstresowe leczenie dzieci

ul. Włoska 2A 
(naprzeciwko sklepu LEWIATAN)

NOWOŚĆ! 

REJESTRACJA

12 292 48 21
501 35 67 69

pon. 12 – 19
śr. 14 – 19

czw. 12 – 19
pt. 8 – 19

 LICóWkI COMPONEER  RENTgEN CYfROWY  
 LECzENIE ChORób błON ŚLuzOWYCh

Zapraszamy  
do reklamy  

w świątecznych 
Wiadomościach

kom. 504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Czekamy właśnie  
na ciebie!

trainperfect 
to	nowoczesne	studio	
kształtowania	sylwetki	
na	miarę	XXI	wieku,	
które	wyróżnia	się	
dbałością	o	potrzeby	
każdego.	Klimatyczny	lokal	z	najnowocześniejszymi	
urządzeniami		do	kształtowania	sylwetki,	
redukcji	zbędnych	kilogramów	oraz	prowadzenia	
skutecznego	i	precyzyjnego	treningu	-	gwarantuje	
atmosferę	sprzyjającą	ćwiczeniom	i	relaksowi.
Posiadamy w swojej ofercie:
•	 	pierwszą	w	Krakowie,	skonstruowaną	przez	
specjalistów	z	NASA	–	bieżnię	antygrawitacyjną	
ALTER-G!!!	(idealne	rozwiązanie	dla	sportu	
i	fitnessu)

•	 	najnowsze	i	najefektywniejsze	maszyny	
z	kolecji	firmy	VACU	ACTIV	-	światowego	lidera	
w	dziedzinie	odchudzania:

•	 	bieżnię	na	podczerwień	i	podciśnienie	z	kolagenem	
i	aromaterapią	–	w	trakcie	jednego	treningu	stracisz	
do	3000	kalorii	!!!

•	 rowerek	na	podczerwień	z	kolagenem
•	 roller	z	podczerwienią
•	 	kapsułę	SPA	z	elektostymulacją,	koloroterapią,	
aromaterapią,	kolagenem	–	w	trakcie	jednego	
zabiegu	stracisz	do	5000	kallorii	!!!

•	 	saunę	na	podczerwień	z	panelami	solnymi,	
koloroterapia	i	aromaterapią,

•	 tlenoterapię.
Zapewniamy	dyskrecję		i	możliwość	treningu	
z	poczuciem	pełnej	swobody.	Sprawimy,	że	to	
właśnie	TY	poczujesz	się	wyjątkowo,	olśniewająco	
i	komfortowo!

Jeżeli	pragniesz	spokoju,	indywidualnego	
i	profesjonalnego	podejścia	podczas	ćwiczeń,		
to	właśnie	dla	Ciebie	stworzyliśmy	nasz	klub,	którego	
największą	zaletą	jest	nastawienie	na	indywidualnego,	
a	nie	masowego	Klienta,	który	nie	lubi	i	nie	chce	
ćwiczyć	w	grupie,	hałasie,	chce	być	anonimowy.	
U	nas	każdy	jest	ważny.	Znamy	i	cenimy	swoich	
Klientów,	jesteśmy	elastyczni	w	dostosowaniu	czasu	
i	urządzenia,	z	którego	będziecie	chcieli	skorzystać.	
Profesjonalny	i	niezwykle	przyjazny	personel,	ułatwi	
podjęcie	decyzji	o	rozpoczęciu	walki	o	swoje	zdrowie	
i	samopoczucie,	okaże	się	niezwykle	pomocny	
i	motywujący	w	trakcie	ćwiczeń.

Przyjdź, spróbuj,  
zdecyduj się! 
Czekamy właśnie  
na Ciebie!  

kraków, ul. piwna 24 (przy pl. boh. Getta)
519 496 908  www.trainperfect.pl

jesienna  
promocja!
20% rabatu  

na wszystkie  
karnety!!!
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pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

Wola Duchacka, ul. gromady grudziąż 14
tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

Żaluzje
piONOWe 

pOziOMe 

rOletki 
tekStylNe

produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
	ul.	Szczęśliwa	10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

Bar maraton
Walerego Sławka 10

(przy zajezdni mPK i ZIS)

obiady na miejscu  
i na wynos, Catering

12 265 01 89
883 311 600

napisz do nas
Wysyłamy cotygodniowe 

menu – prześlij e-mail:
newsletter@wtorek22.pl

www.barmaraton.pl
zamów online

pralNia – MaGiel
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

· CZySZCZENIE DyWaNóW
· pranie pościeli z merynosów

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

czynne od pon do sob: 
700 – 2000

Zapraszamy klientów indywidualnych

Punkt przyjęć: Magiel, pralnia, 
czyszczenie dywanów
·  punkt odbioru ul. Bojki 4  

tel. 12/654-85-24
·  punkt odbioru ul. Beskidzka 30 

tel. 12/655-43-04
czynne: pon.-pt. 9.00-18.00  

sobota 10.00 – 14.00
Punkt przyjęć:
·  punkt odbioru ul. Na Kozłówce 18/

sklep przy taxi

www.deltaprint.pl    drukarnia@deltaprint.pl

tel. 601 682 500

DRukARNIA 
cyfROWA d e l t a

Wydruki od 1 sztuki
książki, katalogi, broszury, kalendarze, gazety, czasopisma, 
foldery, plakaty, ulotki, wizytówki, zaproszenia, naklejki, 

papiery firmowe, kartki świąteczne, itp.

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10B  

(wejście przez sklep Kefirek)
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17

telefon: 501-533-226, 533-313-334
ubezpieczenianawoli@interia.pl

Wspieramy Fundację 
Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecięcego w Krakowie

Ubezpieczamy majątek, firmy,  
życie i zdrowie (OC,AC,NNW, inne) !!!!!

Tylko u nas ubezpieczysz najtaniej, 
sprawdź nas, zadzwoń  
i zamów kalkulację !!!!!

SUPER PROMOCJE !!!!!
- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC

DO UBEZPIECZENIA PIZZA GRATIS

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!

REklAmA W „WIADOmOścIAch”

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  Wola Duchacka Wschód i Zachód

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Poliss f.p.
AkumulAtory

h u r t   d e tA l   s e rv i c e  

WolA duchAckA, ul. klonowica 15c  
tel. 12 425 64 61 

www.akumulatory.org

PRZEGRyWaNIE Na DVD

Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, pok. 805
tel. 606 502 502

www.nagrywanie.net.pl

z nośników: VHS • VHS-C • SVHS • SVHS-C 
• Video8 • Hi8 • Digital8 • miniDV  DVD 
oraz miniDVD  przegrywamy stare filmy 
celuloidowe 8 mm, super 8 mm i 16 mm 
oraz inne usługi video i audio

dlaczego warto?  Płyta DVD z czasem 
nie traci na jakości nagrania  zajmuje 
mniej miejsca niż kaseta VHS  łatwiej 
jest dotrzeć do wybranego fragmentu filmu 
 płytę DVD możesz odtwarzać także 
w komputerze

SKaNOWaNIE SLaJDóW I NEGaTyWóW
możliwy bezpłatny odbiór materiałów od Klienta
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Akceptując korupcję, rządzący umacniali swoje 
panowanie, bo każdy był w coś umoczony. Cha-
rakterystyczną myśl podsunął władzom w War-
szawie katowicki włodarz partyjny, Żabiński, 
gdy jesienią 1980 r. powstawała „Solidarność”. 
„Nie trzeba żadnych rozwiązań siłowych – mó-
wił – wystarczy dać władzom »Solidarności« sa-
mochody, sekretarki, talony na atrakcyjne towary 

i za parę miesięcy nie będzie problemu. Będą nam jedli z ręki”.
Potoczyło się inaczej. Ale coś z tego pomysłu było stale obec-

ne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od Gierka działało 
to w ten sposób, że władza przymykała oczy na drobne kom-
binowanie przez obywateli. W zamian ci trzymali się z dala 
od polityki. Totalne państwo było największym pracodawcą, 
oświatodawcą, paszportodawcą, w ogóle wszelkim dawcą. Kim-
kolwiek byś chciał być, najpierw musiałeś dostać się do szkoły 
państwowej, ukończyć studia państwowe, a następnie dostać 
państwową posadę lub państwowe stypendium lub państwową 
zgodę na wyjazd za granicę. Na tym to polegało. Bo państwo 
dawało po uważaniu. Komu chciało, co chciało i jak chciało.

W zamian za grzeczność wobec państwa, wyrzeczenie 
się praw obywatelskich, prawa w ogóle, rozwoju cywiliza-
cyjnego, godnego życia, PRL dawała obywatelom poczucie 
bezpieczeństwa socjalnego. Na niskim poziomie co praw-
da, ale jednak. Powstanie „Solidarności” było wypowiedze-
niem tej niepisanej umowy. A dziś? Co zapewnia swoim 
obywatelom III RP? Czego dziś wymaga władza? I czego 
boją się przeciętni obywatele?

nowe i stare
Z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pamiętam 

gorzkie powiedzenie, charakteryzujące żałosny koniec 
wszelkich gromko zapowiadanych odnów socjalizmu i po-
prawy życia w Polsce: nowe wraca! Jakie to „nowe” wróciło 
do III RP prosto z PRL? A jakie strachy są rzeczywiście 
nowe? Czego dziś lękają się obywatele?

Praca, praca i jeszcze raz praca. Strach o utratę pracy, bezu-
stanne i często bezskuteczne poszukiwanie pracy, towarzyszą 
wielu ludziom. Według oficjalnych statystyk półtora miliona 
młodych ludzi wyemigrowało z Polski za chlebem. Jednak 
znawcy przedmiotu twierdzą, że wyjechało zdecydowanie wię-
cej osób, może dwa miliony, może nawet dwa i pół. To wyrwa 
demograficzna porównywalna do strat z czasów wojen świato-
wych. W tej sytuacji nic dziwnego, że znaczna część obywateli 
pracuje w Polsce w warunkach urągających ich godności, na 
umowach śmieciowych, bez żadnych gwarancji na przyzwoitą 
emeryturę, bez świadczeń socjalnych. A przecież głównym 
szafarzem pracy w Polsce jest nadal państwo, jeśli za państwo-
we uznać także samorządy i ich spółki oraz przedsiębiorstwa.

Boimy się starości, bo nie stać nas na służbę zdrowia, le-
karstwa, jedzenie, także na czynsz, więc grozi nam eksmisja. 
Bez pomocy rodziny, dzieci, emeryci polscy są nędzarzami.

Boimy się wychylić ze swoimi poglądami na temat spraw 
publicznych, jeśli są one inne, niż lubi władza. Bo widzimy 
doskonale, że władza jest mściwa i pamiętliwa, a ręce ma 
długie i chwytne. A to nadal władza nie tylko jest szafarzem 
pracy, lecz także dzierży wszelkie zezwolenia, pozwolenia, 
koncesje i inne niezbędne do prowadzenia biznesu kwity. 
Ma też do swojej dyspozycji rozbudowany aparat kontrol-
ny, sanepidy, inspekcje handlowe, BHP, straż pożarną itd., 
itp. Jeśli zechce, pokaże nam miejsce w szeregu. I zrobi to 
tak, że poczujemy. Wystarczy porozmawiać z pierwszym 
z brzegu restauratorem czy sklepikarzem, aptekarzem 
i innym handlowcem, drobnym przedsiębiorcą, żeby do-
wiedzieć się, jaki to tłum łapczywych łap się do nich ciśnie.

Ktoś powie, że to nie państwo winne, tylko złodziejska 
natura człowieka, niektórych ludzi?

Czyżby? PRL była państwem bez prawa. No, ale taka 
jest natura totalizmu. Dlaczego jednak III RP ma z pra-
wem tak duże kłopoty? Sprawy w sądach gospodarczych 
ciągną się latami, co oznacza, że obrót gospodarczy w Pol-
sce nie jest chroniony, że lepiej mają się oszuści niż przed-
siębiorcy uczciwi. Prawodawstwo jest niechlujne, pozwala 
na dowolne interpretacje, co z góry każdego skazuje na 
pozycję petenta wobec instytucji państwowych. Działalność 
biznesowa jest ściśle reglamentowana, o warunkach równej 
konkurencji na rynku można zapomnieć. To wszystko jest 
nie tylko podglebiem, lecz wręcz zachętą do korupcji.

Instytucje wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratura 
i sądy, są na usługach władzy. A to oznacza, że w sprawach 
nieobjętych zainteresowaniem możnych polityków proku-
ratorzy i sędziowie mogą kierować się czym chcą. Jedni 
prawem i poczuciem moralności, inni – łapówkami. Nigdy 
nie wiadomo, na kogo się trafi.

W tej sytuacji obywatele III RP są w mocy równie po-
tężnych strachów co mieszkańcy PRL. Bo gdy w państwie 
panuje bezprawie, to jest czego się bać.

Krzysztof CzabańsKi

dziennikarz, publicysta
[artykuł ukazał się w tygodniku "wSieci" 
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Porównania III RP do PRL bywają zawod-
ne i niesprawiedliwe. Polska Rzeczpospo-

lita Ludowa była państwem totalitarnym, złym 
i pełnym nieprawości. Tam obywatele bali się 
władzy, a ten lęk był sumą różnych, najczęściej 
nader prozaicznych, strachów. III RP to pań-
stwo demokratyczne. A jednak ludzie też się 
boją. Co gorsza, mają czego.

Jest rok 2004, powstaje rząd Marka Belki, ostatnia 
szansa lewicy (SLD) na utrzymanie władzy. W „Rzeczpo-
spolitej” publikuję obszerny tekst wykazujący, że jest to de 
facto rząd Wojskowych Służb Informacyjnych, sformowany 
pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Wywołuje to nieco zamieszania, głosów w mediach, zosta-
ję zaproszony do telewizji Polsat do udziału w programie 
publicystycznym Krzysztofa Skowrońskiego. W studiu, 
tuż przed programem, który odbywa się na żywo, pozna-
ję gen. Marka Dukaczewskiego, szefa WSI. Widzimy się 
po raz pierwszy w życiu. „Panie redaktorze – zwraca się do 
mnie generał z miłym uśmiechem – niech pan powie, jak się 
chodzi z dwoma psami na spacerze?”.

Rzeczywiście, miałem wówczas dwa psy. I rzeczywiście, 
często chodziłem z nimi na spacery. Ale generał nie inte-
resuje się psami. Daje mi sygnał tuż przed dyskusją „na wi-
zji”: wszystko o tobie wiemy!

Chce zrobić na mnie wrażenie, przytłoczyć, przestra-
szyć (?). Odpowiadam od razu, a vista, śmiejąc się, żeby nie 
miał złudzeń: „Cóż to, generale, widzę, że ustroje się zmienia-
ją, ale metody pozostają te same!”.

To odpowiedź intuicyjna, odruchowa, ale chyba skutecz-
na, bo generał milknie i już się nie uśmiecha. Uświadamiam 
sobie, że trafiłem w jego piętę achillesową: on był oficerem 
wojskówki już w PRL. Nie chce o tym pamiętać, woli stroić 
się w piórka służb specjalnych państwa demokratycznego, 
nadto przyjaciela Amerykanów. O służbie Moskwie woli 
jak najszybciej zapomnieć. Zapewne przypomni sobie zno-
wu, w chwilach wizyty Putina i Merkel na Westerplatte w 70. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Amerykanie dali z Eu-
ropy nogę, a Putin, korzystając z nieudolności rządu Tuska, 
rozpoczął wytrwałą i nieustępliwą walkę o ponowne wprowa-
dzenie Polski do rosyjskiej strefy wpływów. Do służb tajnych, 
agentów wpływu i innych zdrajców wrócił ich pan pierworod-
ny z Kremla. I wróciły metody sowieckie, czyli totalitarne.

Strach, czyli ucho i oko
W PRL było tak, że władza starała się o obywatelu wiedzieć 

jak najwięcej, a stwarzała wrażenie, iż wie wszystko. Wtedy 
każda, pozornie najbłahsza informacja, była dla służb ważna, 
a mogła okazać się bardzo użyteczna, cenna. Wyprowadzasz 
dwa psy na spacer? Świetnie, że o tym wiemy. Nie słodzisz 
herbaty? Jasne, że to ważne. Lubisz eteryczne blondynki…

Większość donosów zgromadzonych w archiwach IPN opo-
wiada o codziennej, przaśnej, banalnej wręcz, rzeczywistości. 
Zdobywaniu tej wiedzy służyli nie tylko tajni współpracownicy 
Urzędu Bezpieczeństwa czy następnie Służby Bezpieczeń-
stwa lub wojskowych odpowiedników tych jednostek. Tutaj 
pracowali ciecie, zwani dozorcami lub gospodarzami domu, 
kadrowi (personalni) w zakładach pracy, kelnerzy, panienki 

lekkich obyczajów, ekspedientki, taksówkarze… To byli spo-
łeczni współpracownicy obywatela dzielnicowego (MO) lub 
osiedlowego tajniaka. Kto z kim pije, kto wraca nocami do 
domu, kto co trzyma w piwnicy, kto ma więcej pieniędzy niż 
zwykle… Władza chciała wiedzieć o wszystkim. I to wcale nie 
dotyczyło spraw politycznych. Owszem, gdy w kraju dochodzi-
ło do „niepokojów i przerw w pracy”, służbowa, ewidencjono-
wana, ale i ta nieewidencjonowana ochotnicza sieć współpra-
cowników miała mieć oczy i uszy otwarte na sprawy wybrane, 
zatrącające o politykę. Jednak to były sytuacje wyjątkowe. Na 
co dzień władza śledziła swoich obywateli po to, żeby wiedzieć 
na wszelki wypadek, a przede wszystkim – żeby obywatele 
wiedzieli, iż władza wie o nich wszystko.

To właśnie pozwalało komunistom sprawować rządy to-
talne przy stosunkowo rzadkich aktach sprzeciwu, mimo 
całkowitej nieudolności gospodarczej i cywilizacyjnej. 
Przekonanie, że władza wie wszystko o obywatelu i wszyst-
ko może z nim bezkarnie zrobić, stanowiło trwały funda-
ment wszechogarniającego strachu, żeby się „nie narazić”. 
W czasach stalinowskich wszędzie w miejscach publicznych 
wisiał plakat z napisem „Obywatelu, nie śpij, wróg czuwa!”. 
Tak naprawdę było to ostrzeżenie: nie śpij, jesteś na na-
szym widelcu. Prawo nie istnieje poza prawem władzy.

ludzkie paniska
W PRL obowiązywała zasada: żyj i daj żyć innym. Od za-

wsze wszelkiej maści urzędnicy, kontrolerzy, milicjanci i or-
mowcy dorabiali sobie do pensji, ściągając haracz od kogo 
się dało. Od ludzi, którzy musieli dostać jakiś kwit od urzędu; 
a kwity obowiązywały na wszystko. Korupcja była wszech-
ogarniająca, była swoistym smarem, dzięki któremu w so-
cjalistycznej gospodarce braku jeszcze jakoś coś się kręciło 
i dało się jakoś przetrwać. Haracz był zatem ściągnięty, ale 
żeby było od kogo i co ściągnąć, urzędnicy i inni funkcjona-
riusze władzy przymykali oko na naruszenia prawa karnego 
czy innych przepisów, żeby ludzie przedsiębiorczy mogli bo-
gacić siebie (a i innych, urzędników zwłaszcza, przy okazji). 
Ba, nieraz urzędnicy tworzyli wręcz enklawy prywatnego 
monopolu, np. drobne prywatne wytwórstwo odzieży, butów, 
kosmetyków itd. – jednak tylko dla osób wybranych, aby mia-
ły one monopol na rynku i mogły dzięki temu dyktować pa-
skarskie ceny. Zyski, rzecz jasna, zasilały nie tylko wytwórcę.

Ale ludzkie panisko, którym był reprezentant jakiejś 
tam instancji władzy, miał zysk dodatkowy: wiedzę na te-
mat grzeszków różnych obywateli. Ta wiedza bardzo wiele 
ułatwiała na co dzień i od święta. Mało kto chciał podpaść 
w swoim zakładzie pracy, więc dyrdał na pochód 1-majowy. 
Mało kto chciał się wychylić, więc chrzcił dziecko po cichu. 
Mało kto był ryzykantem, więc głęboko ukrywał, co myśli 
o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Niejeden z obywateli szedł z władzą na ten układ. I to 
wcale nie chodziło o politykę. Do czasów „Solidarności” 
komunistom nawet by nie przyszło do głowy, że niezależ-
na od władzy polityka może mieć w PRL szerszy rozmach. jak ostatnio podają media, statystyczny Polak pracuje 

najdłużej w Unii europejskiej, ale jego zarobki należą do 
jednych z najniższych.

Jeszcze gorzej wypadamy pod względem wynagrodzenia 
za godzinę pracy. Z zestawienia opublikowanego w ame-
rykańskim Bloombergu wynika, że Polska ze stawką 25 zł 
znajduje się dopiero na 29. miejscu na świecie. Przed nami 
są Czechy (37 zł), Słowacja (36 zł) i Węgry (28 zł).

W sierpniu średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 
3 460 zł. Składają się na to głównie zarobki polskich oligar-
chów. Minimalna płaca wynosi 1 600 zł.

W wielu krajach nie do pomyślenia są  duże rozpięto-
ści w wynagrodzeniach między prezesami a pracownika-
mi. W Szwecji, Niemczech, Francji czy w Wielkiej Bry-
tanii obowiązuje zasada, że prezes banku może zarabiać 
20-krotność średniej płacy w swojej firmie. Przy czym 
wzrost jego wynagrodzenia jest uzależniony od tej średniej. 
Dlatego prezesi w tych krajach dążą do tego, by wynagro-
dzenia pracowników rosły.

W Polsce takich zasad nie ma. Niektórzy prezesi ban-
ków i spółek giełdowych zarabiają nawet 100 razy więcej 
niż wynosi średnia w firmie. Wielu polskich pracodawców 
traktuje pracowników jako narzędzia do wyrobienia jak 
największego zysku.

Tymczasem nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla tak 
niskich wynagrodzeń w Polsce.

Zamiast wstrzymywać podwyżki płac, należy obniżyć 
koszty fiskalne – składki i podatki.

Koszty miejsca pracy w Polsce duszą gospodarkę.
[źródło: internet]

Suma małych strachów
Obywatele III Rp są w mocy równie potężnych strachów  

co mieszkańcy pRl

Wyzysk
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UrSzUla edyTa maSTeK, mieszkanka Swoszo-
wic, jest poetką, wokalistką, twórczynią tekstów pio-
senek, pomysłodawczynią projektów graficznych, pro-
wadzi również spotkania autorów, twórców piosenek 
i miłośników poezji – teatr poezji „Na poręczy z tęczy” 
– w dębnickim ośrodku Kultury „Tęcza”. można by 
jeszcze wymieniać, jednakże jak skromnie przyznaje: –
Odnajduję się w wielu dziedzinach łączących się ze sztuką.

Od najmłodszych lat wychowywana była pośród to-
nów muzyki klasycznej oraz szelestu książkowych kart. 
– Nie wiem dlaczego zrodziła się we mnie miłość do po-
ezji i muzyki. Gdy byłam w wieku przedszkolnym, moja 
siostra kształciła się już na muzyka. Ojciec uczęszczał do 
szkoły wojskowej, w której uczył się gry na trąbce, grał rów-
nież na pianinie. Może właśnie to zadecydowało?

Pani Urszula już jako dziecko chętnie sięgała po litera-
turę klasyczną. Wśród jej ulubionych pozycji znajdowały 
się m.in. poezja: od J. Kochanowskiego po H. Poświatow-
ską, dramaty W. Shakespeare'a, książki filozoficzne, takie 
jak np. „O szczęściu” W. Tatarkiewicza. – Byłam nad wiek 
poważna. Inne dziewczynki bawiły się lalkami, a ja czytałam 
książki i słuchałam muzyki klasycznej – wspomina autorka. 
– Później kształciłam się pod okiem profesor Ewy Turskiej–
Żarów, krakowskiej kompozytorki, która po ukończeniu Wy-
działu Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie, zajęła 
się też działalnością pedagogiczną. Wiele jej zawdzięczam.

Jako poetka zadebiutowała na antenie II Progra-
mu Polskiego Radia wierszem „Wejście w dorosłość” 
w interpretacji Krzysztofa Kołbasiuka. Od tego czasu 
regularnie jest zapraszana na wieczory autorskie, np. 
w maju br. odbył się w bibliotece w Swoszowicach, gdzie 
mogliśmy posłuchać m.in. wierszy z tomiku „Drewnia-
na księżniczka”, za który poetka została nominowana 
do nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Obecnie Pani 
Urszula pracuje nad wierszami do nowego tomiku.

Tekst i foto:  
ElżbiEta ĆwiK

w marcu br., w numerze wielkanocnym (zobacz: 
www.wiadomoscipodgorze.pl) zamieściliśmy repro-
dukcję obrazu z archiwum znanego wolanina ryszarda 
Galosa. 

Obraz przedstawiał karczmę „U Leonki” z przełomu 
XVIII i XIX wieku przy ul. Legionów, obecnie ul. Wale-
rego Sławka. Droga ta prowadziła z Rynku Pogórskiego 
przez Wolę Duchacką, Piaski Wielkie, Kosocice, aż do 
fortyfikacji austriackich w Rajsku. Karczma była miej-
scem spotkań mieszkańców Piasków Wielkich, wracają-
cych z końmi z miejsc handlowych w Krakowie. Karczmę 
wyburzono w latach 60. ub. wieku, gdy zaczęto zagospo-
darowywanie przyległych 
terenów. 

Obecnie przedstawiamy 
unikatowe zdjęcie ze zbio-
rów pana Ryszarda z na-
stępującym podpisem:

Stowarzyszenie Chrze-
ścijańskie z Woli Duchac-
kiej 1931 r. Inicjatorzy 
budowy kościoła w Woli 
Duchackiej. Zdjęcie wyko-
nane na terenie parafii św. 
Józefa w Podgórzu, do któ-
rej należała Wola Duchac-
ka. Rozpoznano na zdjęciu 
obywateli Woli Duchac-
kiej: Władysław Hytkowski, 
Władysław Kęska, Włady-
sław Ziętara, Kazimierz 
Piszczek, Władysław Siuda, 

Stanisław Piszczek, Ludwik Frączkowski, Jan Nowak, ks. 
Józef Zawiślak – katecheta z Podgórza uczący w szkole 
na Woli Duchackiej, Karol Pers – wójt Woli Duchackiej, 
Pers (imię nieznane), Czesław Rudy, Marian Pulnik, Ka-
stelik (imię nieznane). 

od redakcji:
Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników do przy-

syłania podpisanych zdjęć archiwalnych lub obrazów 
dokumentujących miejsca, budynki, wydarzenia i miesz-
kańców naszej części Podgórza. W razie potrzeby sami 
wykonamy skany, a materiały zwrócimy.

Na poręczy z tęczy

Niewiele już zostało

Niewiele zostało
czego jeszcze się chwycę
wskazówek zegara
kropki
omyłki przewidywań
burzy
brzytwy
ciernia
cienia twojego płaszcza
krótkiego snu
głosu – brzmienia wiosny
współbrzmień bólu
dysonansu miłości
zasypiam
budzę się
zapomniałeś o mnie

Wiersz z tomiku „Drewniana księżniczka” U. E. Mastek 

Podziemny Salon artystyczno-
-literacko-muzyczny (PSalm) 
przy kościele matki Bożej różań-
cowej zaprasza na niedzielne wie-
czory autorskie w ramach cyklu 

"Poezja religijna".
8 grudnia – spotkanie autorskie z o. Bartłomiejem Ku-

charskim, karmelitą bosym, krakowskim poetą katolic-
kim. Spotkania prowadzi dr Marek Mariusz Tytko (UJ).

Przypominamy, że spotkania PSalm-u odbywają się 
w domu parafialnym przy kościele na os. Piaski Nowe, 
ul. Nowosądecka 41, w wybrane niedziele o godz. 19. 
wstęp wolny.

Więcej szczegółów na stronie:  
www.parafiapiaskinowe.pl

pSalM zaprasza

fotogaleria agnieszki Dyrek
jesień w parku Duchackim

z archiwum Ryszarda galosa

Obrazy przeszłości
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TWOjA REklAmA  
W  „Wiadomościach”

wiadomosci.krakow@wp.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów,  
Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  
Wola Duchacka Wschód i Zachód

Od redaktora

Trzy grosze

ul. M. Żaka 19
blisko pętli tramwajowej

www.kafetrellemorelle.com

MIEJSCE PRZYJAZNE  
NIE TYLKO DZIECIOM :)    

uroczy kącik zabaw, przewijak,
gry planszowe i książki dla

dzieci i dorosłych, prasa, Wi-Fi,
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

imprezy tematyczne dla wszystkich,
a także organizacja URODZIN  

oraz innych przyjęć

ZAPRASZAMY!
kafe  

TRELLE  
MORELLE

jaKoŚĆ deBaTy PUBliCzNej. W szkole wbija-
no nam do głów, że „węgiel to polskie złoto”, że kopal-
nie i stocznie to powód do narodowej dumy, więc ja tak 
łatwo węgla nie poddam, choć jako Polak już straciłem 
stocznie (nie chcę zadawać pytania, które być może pada 
gdzieś w Berlinie czy Moskwie – „a po co nam dostęp do 
morza?”). Tego mnie nauczono, to wbito do głowy i tego 
nikt już nie zmieni. Taki też będzie ze mną poziom debaty 
publicznej. Jestem oszołom i ciemnogród, który jest za tym, 
aby truć mieszkańców Krakowa smogiem, w tym siebie sa-
mego zatruć na amen... W ten sposób stawiają mnie pod 
ścianę spece od „obiektywnej” debaty publicznej, z kra-
kowskimi mediami na czele... Ale poważnie: gdy stawia 
się tezę i barykadę na kazuistycznym pytaniu: jesteś czy nie 
jesteś za czystym powietrzem w Krakowie – odpowiadam 
zdecydowanie: jestem za czystym powietrzem, ale trzeba to 
osiągnąć działając z głową, a nie pod publiczkę i z emo-
cjonalnym szantażem; a na pewno nie w takiej kolejno-
ści podejmując uchwały. Podam parę liczb: na dopłaty 
do likwidacji pieców węglowych rząd ma przeznaczyć do 
2020 r. ok. 5 mld zł. Obawiam się, że skoro ten rząd tak 
mówi, to znaczy, że tylko mówi. Z handlu węglem utrzy-
muje się rzesza pracowników, w samym Krakowie rynek 
ten jest szacowany na ok. 150 mln zł rocznie;  z kolei rynek 
dostawców drewna kominkowego to kwota ok. 40 mln zł. 
Zakaz palenia węglem doprowadzi do likwidacji kopalń, 
ograniczenia polskiego przemysłu górniczego i likwidacji 
miejsc pracy na wielką skalę. Odbiorcy indywidualni, któ-
rzy generują zyski i płacą więcej niż inni, stanowią 25% do-
chodów kopalń. Kto zrekompensuje polskiemu społeczeń-
stwu tak zwrot – minister Rostowski?! W samym Krakowie 
koszt wymiany instalacji grzewczej jest szacowany na ok. 
700 mln zł. Pieniędzy nie zobaczymy, a uchwała o zaka-
zie będzie obowiązywała. A jeśli nawet pieniądze będą, 
to obwarowane takimi procedurami, kryteriami i… zato-
rami płatniczymi (jak to już nieraz bywało), że przeciętny 
Kowalski w końcu nic z tego nie dostanie. W tym czasie 
można by zmodernizować dotychczasowe paleniska, np. 
instalując odpowiednie filtry... Jestem za czystym powie-
trzem w naszym mieście, ale obawiam się, że wyłącznie 
zakazem palenia węglem i drewnem tego nie osiągniemy. 
Trzeba by jednocześnie zakazać jazdy pojazdami benzyno-
wymi (tylko elektryczne, gazowe lub rowery), wyburzyć za-
budowę (szczególnie wysoką) kanałów powietrznych, które 
wentylują położony w niecce Kraków itd. itp. Gdzie są od 
tego aktywiści antysmogowi? Można to rozłożyć na 5 lat, 
ale to też trzeba wziąć pod rozwagę... W tym ironicznym 
kontekście warto się przyjrzeć działaniom Unii Europej-
skiej w kwestii wydobycia gazu łupkowego; nowe regulacje 
mają zapaść w grudniu br., a strona polska obawia się, że 
poszukiwanie i wydobycie gazu nie będzie się opłacać. Po-
zostajemy zatem w naszej okopanej „debacie publicznej”, 
gdzie ja niby reprezentuję lobby węglowe i drzewne, a anty-
smogowcy lobby gazowe (rosyjski państwowy Gazprom?).
NaPrawiĆ Co PoPSUTe. Szkoda, że nie przeszła usta-
wa w sprawie referendum, dotyczącego polskiego systemu 
edukacji, gdzie – w projekcie obywatelskim – zgłoszono wo-
tum zaufania dla rządzących, i to nie tylko tej ekipy, ale rów-
nież tej, która tę reformę edukacji rozpoczęła, z nieudanym 
ministrem Handkem na czele (w rządzie AWS). Wiedzieli 
wówczas lepiej, bo niby zapytali na Zachodzie, jak ma wyglą-
dać polska szkoła (bo nasza niby była zacofana), no i stwo-
rzyli potencjalne wylęgarnie największych kłopotów i chuliga-
nerii (gimnazja). Kontynuatorzy tych światłych reformatorów 
brną dalej, ograniczając lekcje polskiego i historii. Wystarczy, 
aby Polak umiał zliczyć do trzech, a nawet do pięciu (byle na 
palcach jednej ręki). To wystarczy dla taniej unijnej siły robo-
czej. Prekursorzy polskiego ministerstwa edukacji – Komisji 
Edukacji Narodowej – przewracają się w grobach.

jarosław KajDańsKi

CzeKajĄC Na UCHwaŁĘ aNTySmoGowĄ. 
25 listopada ma zapaść antysmogowa uchwała radnych 
sejmiku województwa małopolskiego, polegająca na za-
kazie palenia węglem i drewnem. Ma na to obowiązy-
wać 5-letni okres karencji. Będzie można stosować tylko 
ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne oraz ze źródeł 
odnawialnych (kolektory słoneczne itp.); najkorzystniej-
szym wariantem będzie podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Część radnych zapowiada złagodzenie 
uchwały, aby można było palić w piecach ekogroszkiem 
i węglem o niskiej zawartości siarki. Wcześniej Rada 
Miasta Krakowa ma przyjąć program osłonowy dla osób 
likwidujących piece węglowe, a jest ich ok. 50 tys.

SzeŚCiolaTKi do roBoTy! Sejm odrzucił (sto-
sunkiem głosów 232-222) obywatelski wniosek o refe-
rendum edukacyjne (zebrano ponad 900 tys. podpisów), 
gdzie zamierzano zadać pięć pytań: 1. Czy jesteś za znie-
sieniem obowiązku szkolnego sześciolatków? 2. Czy jesteś 
za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków? 
3. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształ-
cących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów? 
4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat 
szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej? 5. Czy je-
steś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji 
publicznych szkół i przedszkoli? Przeciwnicy przewrotnie 
argumentowali, że to akcja polityczna oraz że w Polsce 
nie ma instytucji veta ludowego (nie można przeprowa-
dzić referendum w sprawie zmiany istniejącego prawa). 
Rodzice z akcji „Ratuj maluchy” (którzy nie reprezentują 
żadnej partii politycznej) opublikowali raport „Szkol-
na rzeczywistość”, gdzie udowadniali, że szkoły nie są 
przygotowane na przyjęcie 6-latków.  Strona rządowa 
podała, że od 2009 r.  do gmin trafiło ok. 2 mld zł i po-
nad 830 mln zł ze środków unijnych na poprawę funkcjo-
nowania szkół podstawowych. W Krakowie 15 placówek 
otrzymało ok. 2 mln zł na realizację programu „Radosna 
szkoła”, gmina przekazała drugie tyle, przekazując je 82 
szkołom (na ogólną liczbę 150).

wywalCzoNe dla PrzedSzKolaKÓw. 
Dzięki presji rodziców i medialnej udało się w Krako-
wie wygospodarować 2,4 mln zł z dotacji rządowej na 
prowadzenie dodatkowych zajęć (angielski i taniec) dla 
przedszkolaków.

walCzĄ o Swoje oGrÓdKi dziaŁKowe. 
„Zwracamy się z prośbą o poparcie naszych działań 
zmierzających do uchwalenia nowej, dobrej Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, projektu obywa-
telskiego. Aby wyrazić swoje poparcie,  prosimy o od-
danie głosu na: www.ocalmyogrody.pl/wyslij-list-do-po-
slow/”. Taki apel dotarł do naszej redakcji po publikacji 
artykułu „Co będzie z ogrodami działkowymi?” (www.

wiadomoscipodgorze.pl). Uzbierano już 925 tys. podpi-
sów. To kolejny przykład, że obywatele próbują wziąć 
sprawy w swoje ręce, widząc inercję lub szkodliwość 
działań władz wszelkiego szczebla.

wiĘCej PoliCji.  Po tragicznych wydarzeniach 
ostatnich miesięcy, po presji medialnej, apelach samo-
rządowców i polityków - minister spraw wewnętrznych 
zadeklarował likwidację 134 wakatów w krakowskiej 
policji. Z kolei władze miasta przeznaczyły ok. 300 tys zł 
na dodatkowe patrole. Do pracy delegowani będą... po-
licyjni stażyści, mając naprzeciw siebie uzbrojone ban-
dy. Zamiast intensywnego doszkolenia i doposażenia 
policji, planuje się budowę w Toniach centrum miej-
skiego monitoringu za ok. 20 mln zł.

mNiej Na dzielNiCe. Na polecenie skarbnika 
miejskiego wszystkie rady dzielnic zmuszone zostały do 
obcięcia planowanych wydatków na zadania prioryteto-
we w roku 2014 o 60 tys. zł. W skali całego przyszłego 
roku każda z 18 krakowskich dzielnic dysponuje kwotą 
470 tys. zł. Trzeba było zrezygnować z nowych zadań 
i ograniczyć finansowanie dotychczasowych. To powo-
duje stagnację, a nawet regres samorządu dzielnicowego.

PodziaŁ PowierzoNyCH. Oprócz środków na 
nadania priorytetowe, rady dzielnic dysponuję także środ-
kami na zadania powierzone. W skali całego miasta w przy-
szłym roku jest to kwota 18 mln 438,3 tys. zł na prace re-
montowe dróg, chodników i oświetlenia, 2 mln 371,5 tys. zł 
na utrzymanie zieleńców i skwerów oraz 302,89 tys. zł na 
ogródki jordanowskie. Nasze dzielnice otrzymają odpo-
wiednio: Dzielnica IX (Łagiewniki – Borek Fałęcki): 1 mln 
29 tys. zł, 131,75 tys. zł, 6,4 tys. zł; Dzielnica X (Swoszo-
wice): 899,4 tys. zł, 131,75 tys. zł, 11,3 tys. zł; Dzielnica XI 
(Podgórze Duchackie): 1 mln 215,9 tys. zł, 131,75 tys. zł, 
9,6 tys. zł; Dzielnica XII (Bieżanów – Prokocim): 1 mln 
311,9 tys. zł, 131,75 tys. zł, 19,3 tys. zł.

zmiaNy w STaTUCie. Rada Miasta zwróciła się 
o opinię do rad dzielnic w sprawie zmian w statucie. Dys-
kusję radnych dzielnicowych wywołał zapis o przywróce-
niu wspólnych wyborów do rady miasta, na prezydenta 
Krakowa i do rad dzielnic, co oznacza skrócenie obecnej 
ich kadencji (wybory tych pierwszych odbyły się 21 listo-
pada  2010 r., tych drugich 9 stycznia 2011 r.). Autem było 
odpolitycznienie wyborów, w przeciwieństwie do bardzo 
niskiej frekwencji. Krytykowano także zmianę polegającą 
na zniesieniu obowiązku stałego zameldowania na obsza-
rze danej Dzielnicy, co w praktyce grozi delegowaniem 
partyjnych „spadochroniarzy”. Ma temu towarzyszyć 
rezygnacja z wymogu przedłożenia pisemnego popar-
cia 25 wyborców danego okręgu. Poza tym nowy algo-
rytm podziału środków budżetowych preferuje dzielnice 
z przewagą terenów gminnych, gdy tymczasem dzielnice 
podgórskie to przede wszystkim blokowiska, zarządzane 
przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, których 
mieszkańcy płacą takie same podatki jak wszyscy.

W skrócie


