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Barbara Karp 
bkarp@agentpzu.pl
tel. +48 535 005 795

Kraków-Wieliczka 
ul. Krakowska 14 c

tel. 12 284 33 40 
tel. 12 281 55 55 

recepcja@soray.pl
www.soray.pl

Blokada Cechowej � Basen w polemice � Ogród sensoryczny
Obieżyświat z Bieżanowa � Spacer wokół stawów Bonarki

ZMIANA ADRESU!
PIOMAR, Wola Duchacka, 
ul.Dauna 95A (wjazd od Nowosądeckiej)

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA OGÓLNA
WULKANIZACJA

12 657 23 75
513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW RABATY

SYNESTEZJA
Motywem przewodnim koncepcji projektowanego 

ogrodu stała się komórka nerwowa, która jest 
odpowiedzialna za odbiór bodźców. Ogród sensoryczny 
to ogród, który ma w większym stopniu pobudzać inne 
zmysły niż tylko wzrok. 

O ogrodzie, który powstanie u zbiegu ulicy Bochenka 
i Łużyckiej – na str. 6

Sztuka dobrego drukuuku
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Uszkodzony został jeden z gazonów przy kapliczce 
św. Floriana, stojącej na rogu ul. Podedworze i Sadka. 

Służby miejskie nie mogą 
tam interweniować, bo to 
teren prywatny. Kaplicz-
ka, mimo jej walorów hi-
storycznych, nie jest nie-
stety wpisana do rejestru 
zabytków.

Przesunięciem z drogi 
zwalonych elementów za-
jęli się członkowie Stowa-
rzyszenia Drwinka. 

Tekst i fot. (KAJ)

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

 Lo k al ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

Łukasz ma 31 lat, choruje na ataksję rdzeniowo- 
móżdżkową. Pierwsze symptomy pojawiły się w szkole 
średniej (upadł i nie mógł wejść po schodach), ale ukry-
wał to przed rodziną. Przebywając w wojsku w Syrii stres 
przyśpieszył bieg choroby, pojawiły się nieskoordynowane 
ruchy, problemy z mową i połykaniem. Otrzymał status 
weterana, ratował ludzkie życie, teraz on walczy o życie. 
W 2015 r. wzięliśmy ślub, Łukasz tańczył na naszym wese-
lu i przyrzekliśmy sobie, „że cię nie opuszczę aż do śmier-
ci”. Mieliśmy świadomość, że choroba jest nieuleczalna, 
ale naszą miłością chcemy pokonać tę okrutną chorobę, 
walczymy. Łukasz pracuje wstając o 3:30 rano, każda 
czynność, tj. ubieranie, jedzenie, zabiera mu dużo czasu. 
Po przyjeździe do pracy jest zmuszony odpocząć godzinę 
i zaczyna 7 godzinny dzień pracy. Jest mu ciężko, raz on 
trzyma się maszyn,y drugim razem maszyna trzyma jego. 
Zimą dojazdy były niemożliwe, gdyż na śliskiej nawierzch-
ni nie mógł zrobić kroku, przy zaburzeniach równowagi 
równa się to z cudem. Dojeżdżał taksówkami. W lecie 
jest lepiej, wywraca się idąc do pracy, powoli podnosi, 
ale nikt tego nie widzi sądząc, że jest pijany. Na rozbite 
kolana i ból pomagają mu sterydy i kolana zdrowieją – jak 
długo? Praca motywuje Łukasza aby wstać, ubrać się, nie 
wyobraża sobie, że może nie pracować. Pracuje nawet, 
gdy ma mocne skurcze na całym ciele (twarzy również), 
ale nigdy się nie żali. 

To dzięki ciągłej rehabilitacji jest jeszcze sprawny, 
a potrzebuje jej do końca życia. Niestety indywidualna 

Do radnej Dzielnicy XII Kingi Witkowskiej
W odpowiedzi na Pani list zamieszczony w „Wiadomo-

ściach” z czerwca br., w którym zwraca się Pani do mieszkań-
ców osiedla Na Kozłówce oraz wszystkich zainteresowanych 
- my mieszkańcy osiedla prosimy, aby pogodziła się już Pani 
z wolą większości mieszkańców i przestała blokować i bojko-
tować jedyną udaną inwestycję na naszym osiedlu od wielu lat.

W obecnej sytuacji, gdy dookoła budowane są tylko bloki 
mieszkalne - budowa ośrodka sportowo- rekreacyjnego wraz z ba-
senem jest niesłychanie ważna i potrzebna! Informujemy Panią, iż 
gorąco popieramy zatwierdzony już projekt budowy basenu! Jest 
to opinia większości mieszkańców poparta podpisami.

W rzeczywistości 3 asfaltowe place, które nazywa Pani 
wyniośle boiskami tak naprawdę są tylko zaśmieconym  be-
tonem, zaniedbanym, zasypanym szkłem z porozbijanych 
butelek z piwa, nikt tych miejsc nie zamiata i nie dba o nie, 
ciężko teraz tamtędy przejść, choćby z psem, gdyż mógłby 
poranić łapy, a co dopiero jeśli chodzi o zabawę dzieci. Pla-
ce te są od dawna zaniedbane bez opieki.

Proszę również nie wypowiadać się w imieniu dzieci, gdyż 
w okolicy są dwie szkoły, dwa przedszkola i żłobek, z których 
to dzieci chętnie będą korzystać z możliwości nauki pływa-
nia, bez konieczności organizowania wyjazdów autokaro-
wych do innych ośrodków. Prosimy więc nie odmawiać tej 
szansy tysiącom dzieci.

Czy słyszała Pani o pojęciu krzewienia kultury fi zycznej 
wśród dzieci, czy ma Pani świadomość jak ważny w zapo-
bieganiu otyłości, cukrzycy i innych chorób wśród dzieci 
i młodzieży jest możliwość ruchu i pływanie? Prosimy więc 
nie insynuować w swojej wypowiedzi że cyt.: ”budowa base-
nu jest barbarzyństwem”, gdyż w rzeczywistości otwiera się 
przed nami ogromna szansa, zadbania o kondycję fi zyczną 
i nasze zdrowie! Gdyby Pani korzystała z basenu wiedziałaby 
Pani, iż okoliczne baseny są przepełnione do granic możli-
wości, a każdy kolejny w Krakowie jest dobrodziejstwem dla 
wszystkich mieszkańców.

Prosimy nie pisać iż cyt.: „postanowiono zabetonować 
ostatni skrawek istniejącej zieleni”,

bo jest to nieprawdą, obecnie nie ma tam zieleni, jedy-

Mieszkańcy osiedla Na Kozłówce uważają, że zabudowa 
terenów zielonych, wycinka drzew w obliczu zagrażającego 
od lat miastu smogu mija się z sensem i nie przynosi żad-
nych korzyści dla lokalnej społeczności. Każdy mieszkaniec 
powinien mieć dostęp do zieleni. Obecne tendencje spo-
łeczne idą w kierunku tworzenia mini parków czy obszarów 
zielonych typu mini ogródki czy zielniki, które mają umilać 
spędzanie wolnego czasu wszystkim mieszkańcom.

Obecnie zniszczone boiska, znajdujące się na terenie gmi-
ny z przeznaczeniem na infrastrukturę sportową i rekreację, 
można by odnowić za kwotę o wiele mniejszą niż ta prze-
znaczona na budowę krytej pływalni. Wielokrotnie wśród 
mieszkańców pojawiały się pomysły budowy „siłowni pod 
chmurką”, z której mógłby korzystać każdy bez ograniczeń 
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze. Budowa pływal-
ni to nie tylko inwestycja na boiskach (wycinka 28 zdrowych 
drew), ale również budowa drogi dojazdowej, która naruszy 
skarpę z drzewami należącymi do Parku Rzecznego Drwin-
ka. Zostaną tam wycięte kolejne drzewa (między innymi na 
tym terenie swoje stanowisko ma Czarna Olcha), oraz zo-
staną zniszczone miejsca lęgowe ptaków (pleszka zwyczajna, 
kopciuszek zwyczajny, rudzik, modraszka zwyczajna, sójka, 
dzięcioł duży). Wzdłuż planowanej drogi dojazdowej znaj-
duje się ogródek przedszkolny oraz boiska szkolne, a parking 
basenu przewidziany jest nieopodal placu zabaw dla dzie-

Ratował ludzkie życie, teraz on walczy o życie
ATAKSJA rdzeniowo–móżdżkowa. Nieuleczalna, genetyczna, postępująca choroba 

objawiająca się zaburzeniami równowagi i dazartia – zaburzenia mowy i wiotkość mięśni.

Nazywam się Łukasz Nidecki

rehabilitacja metodą PNF nie jest refundowana przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia i za wszystko płacimy (na 
rehabilitację z NFZ czekamy już 8 miesięcy), ponosimy 
również koszty neurologopedy. Zakupiliśmy sprzęt do 
ćwiczeń i codziennie ćwiczymy i uczymy się mówić. Za-
traca on nabyte umiejętności, jak chodzenie, mówienie, 
połykanie, proste czynności, jak przenoszenie napojów, 
wstawanie z krzesła, podpisanie się pod dokumentem. 
Choroba wyniszcza bardzo organizm i prowadzi do śmier-
ci. On wie, gdy usiądzie na wózku inwalidzkim, to otrzy-
ma pomoc od rodziny, ale żyje ze świadomością, że ludzie 
na ataksję umierają poprzez zadławienie się. Problemy 
z połykaniem są skutkiem wiotczenia mięśni. 

W tej naszej walce nieoceniona jest teściowa Łukasza 
(moja mama), to dzięki niej mąż uwierzył we własne siły, 
nie chciał prosić nikogo o pomoc, ale to właśnie ona, kiedy 
płakał i zamykał się w sobie, wspierała go psychicznie cią-
gle powtarzała: „Łukasz wygramy, musisz być silny”, i to 
działa jak cud. Za jej namową zgłosiłam Łukasza do FUN-
DACJI AVALON. Jeszcze rok temu lekarze neurolodzy 
z Krakowa  nie dawali nam żadnej nadziei na poprawę 
zdrowia: „Z całym szacunkiem dla was co robicie, ale my 
lekarze jesteśmy bezsilni, nie umiemy pomóc”. Po roku 
pojawiło się dla Łukasza światełko, teściowa ruszyła na 
poszukiwanie terapii i znalazła w Częstochowie ośrodek, 
który podejmie się doświadczalnej terapii komórkami ma-
cierzystymi. Po komisjach neurologicznych, etyki został 
zakwalifi kowany na terapię, może ją zacząć do 3 miesię-
cy. Niestety koszt tej terapii 6 wlewów, to ok 130.000 zł. 
Nie jesteśmy jeszcze gotowi, zbieramy pieniądze, NFZ nie 
pokrywa kosztów terapii.

Jesteśmy mieszańcami PIASKÓW WIELKICH, nasi są-
siedzi, jak i znajomi bardzo nam pomagają. Robimy zbiór-
ki rzeczy używanych ze strychów, piwnic, szaf, zbieramy 
książki i sprzedajemy. Otrzymujemy również małe datki, 
za co serdecznie DZIĘKUJEMY. Każda złotówka się liczy 
i przybliża nas do terapii. Uzbieraliśmy już ok. 60.000 zł, ale 
to ciągle za mało, a teraz liczy się czas. Moja rodzina żyje 
bardzo skromnie, nie stać nas na ciągłą płatną rehabilitację, 

Przy kapliczce św. Floriana

ani na terapie komórkami macierzystymi. Łukasz każdego 
dnia walczy z chorobą, nie chce powoli umierać, a czuje, że 
choroba zabiera mu mowę i nogi. 

CZASAMI RZECZYWISTOŚĆ JEST NIEPRZEWI-
DYWALNA MOGĄ NAS SPOTKAĆ RZECZY, KTÓ-
RYCH ABSOLUTNIE BYŚMY SIĘ NIE SPODZIE-
WALI. CUD I WIARA TO JEST NASZA DROGA: 
„NIE MIAŁEŚ SZANS, ALE UWIERZYŁEŚ”.

Bardzo dziękujemy za okazanie serca i dobrej woli. 
Zwracamy się z prośbą o wpłaty na konto 

FUNDACJI AVALON:  nr konta 
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001, 

z dopiskiem Nidecki, 6018.

www.fundacjaavalon.pl/nasi_benefi cjenci/nidecki_lukasz.html

BASEN NA KOZŁÓWCE 
– polemika

W obronie terenów zielonych 
na os. Na Kozłówce

Spotkanie i rozmowy

nie place zalane betonem. Natomiast projekt przewiduje 
powstanie ośrodka rekreacyjnego z nowymi alejkami i ła-
weczkami. Nowy teren będzie monitorowany, zadbany 
i bezpieczny. Obawiamy się że przeciwnikom budowy ba-
senu kibicuje deweloper mieszkaniowy, który za jakiś czas 
wybuduje w tym miejscu kolejny blok mieszkalny.

Dziękujemy więc władzom Miasta Krakowa, prezesowi 
S.M. Na Kozłówce oraz wszystkim Rodzinom, które poma-
gały w doprowadzeniu tego szczytnego celu do szczęśliwego 
zakończenia.

Barbara Bochenek wraz z mieszkańcami osiedla

ci, które automatycznie będą skazane na wdychanie spalin 
samochodowych. Współcześnie raczej występują w społe-
czeństwie tendencje proekologiczne. Ludzie walczą o każdy 
skrawek zieleni wiedząc, że otaczająca przyroda i jej walory, 
kształtują właściwe postawy społeczne. Obecny teren można 
zagospodarować mądrze, nie niszcząc jego obecnej struktu-
ry. Zieleń jest naszym najcenniejszym skarbem, powinniśmy 
ją chronić i dbać o nią, aby służyła kolejnym pokoleniom. 
Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna.

Magdalena Nędzka i mieszkańcy osiedla

W dniu 27.06.2017r. odbyło się spotkanie zainicjowa-
ne przez Mieszkańców os. Na Kozłówce, dotyczące budo-
wy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Na spotkaniu byli 
obecni mieszkańcy osiedla Na Kozłówce, Radna Dzielnicy 
XII Kinga Witkowska; Radny Miasta Krakowa p. Mariusz 
Kękuś, przedstawiciele Stowarzyszenia Drwinka. Miesz-
kańcy wysuwali swoje zastrzeżenia dotyczące w/w inwesty-
cji, wśród których znalazły się m.in.: 1. Brak konsultacji 
społecznych: mieszkańcy czują się oszukani, pozbawieni 
informacji, wskazują inne przeznaczenie tego terenu, np. 
siłownia na wolnym powietrzu; 2. Brak rzetelnej informacji 
nt. planowanej inwestycji; 3. Zagrożenie bezpieczeństwa: 
drogi osiedlowe nieprzystosowane do większego natężenia 
ruchu, brak miejsc parkingowych, zagrożenie dla obecnego 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, które mają miejsce spa-
cerowe pozbawione samochodów; 4. niekorzystna lokaliza-
cja: osiedle stare, nieprzystosowane do tak dużej inwestycji, 
zabranie dzieciom boisk do zabaw, zabranie mieszkańcom 
przestrzeni do spacerów i wypoczynku, do spacerów ze zwie-
rzętami; 5. Zagrożenie Parku Rzecznego Drwinka, związane 
z wycinką drzew (28 szt.), pozbawieniem ptactwa miejsc lę-
gowych, zaburzeniem przewietrzania osiedla, naruszeniem 
skarpy w Parku Drwinka, zwiększenie smogu.

W obliczu tych zastrzeżeń i niedomówień zaplanowano 
po wakacjach kolejne spotkanie,  mające na celu udzielenie 
mieszkańcom rzetelnych informacji.

Agnieszka Mędrek, prezes Stowarzyszenia Drwinka



WIADOMOŚCI 3Nr 7-8 lipiec-sierpień 2017

 Otwarto 4,5 km odci-
nek wschodniej obwodnicy 
od węzła Rybitwy do węzła 
Igołomska. Jej częścią jest 
imponujący, podwójny, 
wantowy, most na Wiśle, 
stanowiący – w ciągu trasy 
S7 – kluczowy fragment 
wschodniej obwodnicy Krakowa, łączący Nową Hutę 
z autostradą A4. (fot. Internet)
 Mieszkańcy Woli Duchackiej, przy wsparciu radnych 
Dzielnicy, wywalczyli w Zikicie powrót linii autobusowej 
107 na ul. Malborską.

  Kwietne łąki, jak ta 
w Parku Kurdwanowskim, 
cieszą oko mieszkańców. 
To pomysł Zarządu Zieleni 
Miejskiej, jego efekty widać 
także na naszych ulicach 
i osiedlach. 

  Na ul. Białoruskiej 
dzikie chaszcze wyznacza-
ją ścieżkę prowadzącą do 
przychodni – zgłasza miesz-
kanka.
 Trwają prace przy bu-
dowie park&ride przy 
pętli tramwajowej przy 
ul. Halszki. Przewidziano 
172 miejsca dla samocho-
dów, a także dla rowerów. 
Za darmo będą mogły 
z niego korzystać osoby 
posiadające bilety komuni-
kacji miejskiej. Pozostali kierowcy będą musieli za postój 
zapłacić, ale dzięki biletowi postojowemu będą mogli ko-
rzystać za darmo z komunikacji miejskiej. 

  Rozpoczęto długo 
oczekiwany remont par-
kingu naprzeciwko targo-
wiska Beskidy – sygnalizuje 
mieszkaniec.
  Na Starym Kurdwa-
nowie przy ul. Cechowej, 
wykonano przyłącze wodo-
ciągowe do nowej inwesty-
cji oświatowej – informuje 
Czytelniczka i zastanawia 
się: – A ten znak jest dowo-
dem na to, że ktoś tu wpadł 
do dołu?
 Przy ul. Gołaśka trwają 
prace przy montażu instala-
cji MPEC. Ciepła woda bez 
udziału piecyków gazowych 

to nowy standard wprowa-
dzany na naszych osiedlach.
 Na Kurdwanowie moż-
na spotkać auta „policji 
z Los Angeles”. To oczywi-
ście żart firmy fotograficz-

nej. A co by było, gdyby tak 
reklamować polską kawale-
rię, husarię? 

CZEKAMY 
NA SYGNAŁY 

I ZDJĘCIA:

wiadomosci.krakow@wp.pl

Ponad połowa mieszkańców bloku przy ul. Mała 
Góra 18 na os. Nowy Bieżanów nie godzi się, by między 
ich budynkiem a blokiem z nr 16, w miejscu terenu zie-
lonego powstał parking. Mają żal do władz spółdziel-
ni, że inwestycja jest forsowana wbrew ich woli, mimo 
obietnicy, że zostanie zaniechana, jeśli opowie się prze-
ciw niej ponad połowa lokatorów.

Wzdłuż bloków przy ul. Aleksandry 25 i Mała Góra 18 
prowadzi jedyny przejazd między tymi dwoma ulicami. 
Stąd natężenie ruchu jest tu dość znaczne. Często ciężko 
minąć się samochodom, bo część jezdni zajmują pojazdy 
parkujące na chodniku. Mimo stworzenia dodatkowych 
miejsc parkingowych od strony ul. Mała Góra, wciąż 
trudno wieczorem o wolne miejsce parkingowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” posta-
nowiła urządzić dodatkowy parking na trawniku poro-
śniętym kilkudziesięcioma drzewami między blokami 
przy ul. Mała Góra z numerami 16 i 18. Przy realizacji 
tej inwestycji miałby być przesunięty obecny parking 
wzdłuż bloku nr 18, co poprawiłoby bezpieczeństwo na 
jezdni łączącej ulice Mała Góra i Aleksandry. Spółdziel-
nia uzyskała część niezbędnych uzgodnień i zezwoleń 
(m.in. na wycinkę części drzew). Toczy się procedura 
odwoławcza w zakresie, który nie został załatwiony 
w I instancji.

SygnałySygnały

My mieszkańcy Piasków Wielkich, w związku z brakiem 
postępów prac związanych z planowanym remontem na-
wierzchni i instalacji ul. Cechowej, organizujemy akcję 
protestacyjną w najbliższy czwartek 29 czerwca 2017 r. 
W godz. 16.30 – 17.30 będziemy blokowali przejście dla 
pieszych pod kościołem w Piaskach Wielkich. Za utrudnie-
nia przepraszamy mieszkańców – ale jesteśmy zdetermino-
wani, ulica Cechowa czeka na remont od 30 lat! Obietnice 
na papierze, powtarzane od lat nie dają żadnej gwarancji, 
że inwestycja wreszcie ruszy!

Jest to droga przelotowa, z której korzystają dziennie ty-
siące mieszkańców z całego Krakowa i okolic. Brak chodni-
ków i poboczy jest udręką dla przechodniów, w tym dla osób 
starszych, które chodzą tędy do kościoła parafi alnego i na 
cmentarz, dla dzieci, które podążają tedy do szkół i przed-
szkoli, dla mieszkańców Piasków Wielkich, uczestniczących 
w imprezach sportowych KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

W związku z brakiem widocznego postępu prac i groźbą od-

Na stronie Zarządu Infrastruktury i Inwestycji 
w dn. 26.06.17 zamieszczono komunikat:

W tym roku planowana jest przebudowa ul. Cechowej 
na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej (około 600 
metrów). Zadanie to ujęte zostało w miejskim budżecie, 
a termin rozpoczęcia prac budowlanych przewidywany 
jest na III kwartał 2017 r. Przebudowa, którą przepro-
wadzi ZIKiT, powiązana będzie z inwestycją planowaną 

PROTEST mieszkańców Piasków Wielkich 
BLOKADA ulicy Cechowej, 29.06.17 r.

Parking zamiast trawnika

sunięcia w czasie obiecanego społeczności Piasków Wielkich 
remontu ulicy Cechowej, a także postępującą marginalizacją 
naszej okolicy i jej społeczności - przystępujemy do protestu, 
wyrażając swe niezadowolenie z działań władz Miasta Krako-
wa. Wzywamy jednocześnie do niezwłocznego wywiązania się 
z poczynionych wobec naszej społeczności zobowiązań.  

Zwracamy także uwagę na takie zagadnienia, jak: 1. Do-
stosowanie do potrzeb organizację ruchu przy Cechowej, tj. 
brak oznaczonego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu 
Cechowa- Łużycka. 2. Poprawę bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu ulic Cechowa – Rżącka – Niebieska – Podedworze. 3. 
Skuteczne ograniczenia tonażu. 4.Ograniczenie uciążliwego 
hałasu  generowanego przez pobliską autostradę. Powodem 
jest brak osłon akustycznych w naszej okolicy. 5. Skanda-
liczne planowanie przestrzenne nie uwzględniające potrzeb 
naszej społeczności i specyfi ki zabudowy okolicy.

Wzywamy władze miasta Krakowa do realizacji jeszcze 
w tym roku zamierzeń związanych z ulicą Cechową!

przez MPWiK. Ustalono, że realizację obu wskazanych 
powyżej zamierzeń inwestycyjnych: drogowego oraz wo-
dociągowo – kanalizacyjnego wykona jeden wykonawca. 
Ogłoszenie przetargu planowane jest pod koniec lipca. 
Remont będzie kompleksowy i obejmie m.in. przebudowę 
podbudowy i nawierzchni jezdni oraz remont chodników. 
Koniec prac przewidziany jest na IV kwartał tego roku. 
Koszt wstępnie szacowany jest na około 3 mln zł.

Zdjęcia: JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Prawie 100 lokatorów (spośród 177) bloku nr 18 pro-
testuje przeciw planowanej inwestycji. Nie chcą likwidacji 
zieleni i boją się zwiększenia ruchu wzdłuż ich budynku.

* * *
Zwróciłem się do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy 

Bieżanów” z prośbą o informacje nt. planowanej in-
westycji. Pytałem m.in. o liczbę miejsc parkingowych, 
które mają powstać, od której strony będzie prowadził 
wjazd na parking i jaki jest szacowany defi cyt miejsc 
parkingowych w okolicy? Otrzymałem odpowiedź, 
podpisaną przez Panią Kierownik Biura Spółdzielni, 
o treści: „Szanowny Panie, informuję, iż na listy otwar-
te nie odpowiadamy”. Gdy przypomniałem, że zgod-
nie z prawem prasowym Spółdzielnia ma obowiązek 
udzielić mi informacji, odpisano mi: „Informuję, że Za-
rząd Spółdzielni w wolnej chwili przekaże niezbędne in-
formacje”. Poprosiłem o sprecyzowanie terminu, zwró-
ciłem uwagę, że gazeta ma określony cykl wydawniczy. 
26 czerwca poinformowano mnie, że „Spółdzielnia 
również działa według terminów i procedur. Ponieważ 
w chwili obecnej priorytetem jest dla nas Walne Zgro-
madzenie i wszystkie sprawy z nim związane, kontakt 
z naszej strony będzie możliwy po 20 lipca”.

Tekst i fot.: 
KRZYSZTOF DULIŃSKI

1. Ulica wzdłuż budynku 
Mała Góra nr 18. 2. Teren, na 
którym ma powstać parking, 
widziany od strony ul. Alek-
sandry. 3. Teren, na którym 
ma powstać parking, widzia-
ny od strony ul. Mała Góra.
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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, NEUROLOG

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

Wizyty płatne: DERMATOLOG, NEUROLOG, PSYCHOLOG 
I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna
• prostata 
• tarczyca
•  piersi • naczynia 
szyjne i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11
12 658 89 01

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39 

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

KSERO 
WYDRUKI 
WIELKOFORMATOWE 

z DWG i PDF

www.arcus.strefa.pl

ARCUS
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

Kurdwanów 
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fi zjoterapii Przemysław Bednarczyk

Jesteś w dobrych rękach!

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

PRZEGRYWANIE NA DVD

LISTA PUNKTÓW PRZYJĘĆ NA:
www.nagrywanie.net.pl 

tel. 606 502 502

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

SKANOWANIE SLAJDÓW 
I NEGATYWÓW

możliwy bezpłatny odbiór materiałów od Klienta

ZAKŁAD 
MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 
I BLACHARSTWA

tradycja, doświadczenie, 
dobra jakość!

Marek i Andrzej 
Chlipałowie

WULKANIZACJA 
− 607 617 843

Piaski Wielkie 
ul. Kijanki 12 a
dojazd od ul. Gwarnej 

lub Cechowej

12 654 25 35
501 702 688

CITO-TESTCITO-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
  Bezbolesne i bezstresowe 

pobieranie krwi z palca.
  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

• OSOBĘ CHĘTNĄ DO WYPROWADZANIA 

PIESKA NA SPACERY, MIESZKAJĄCĄ 

W REJONIE ULIC: TELIGI I KURCZABA 

(PROKOCIM) PROSZĘ O PILNY 

KONTAKT POD NR TEL. 661 570 666  

LUB   519 399 939

• Tanio sprzedam 2 palety 80 x 120 cm 

– tel. 504 853 960

• Sprzedam  gazowy grzejnik wody 

przepływowej Vaillant Geisel Mag Premium 

PL 19/2-24/2 – 799 144 613

• Sprzedam pampersy dzienne i nocne 

nr 3 po cenie z refundacji – 737 306 580

• Do wynajęcia pokoj, ul. Gołaśka, 

za opiekę nad starszą osobą chodzącą 

– 518 756 557

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

TRZYMAMY POZIOM 
OD PONAD XX LAT!
Przyłącz się do nas!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”    
e-mail: 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 5
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oryginalny niemiecki, używany rower trekkingowy 
– cena do uzgodnienia – 504 853 960SPRZEDAM

Od redaktora

Trzy grosze
SWOJACTWO. Jak patrzę na odsłony zawłaszczania i prze-
ginania naszego państwa przez kolejną ekipę, to nachodzi mnie 
gorzka refl eksja, że my nie umiemy kultywować ojczyzny, wciąż 
jesteśmy zwaśnionymi plemionami i nawet przyjęcie chrztu ani 
powtarzanie ślubowań nie pomogło tak jak powinno. Pań-
stwowcy są w odstawce, znów marginalizowani, sami się wy-
cofują. Decyduje legitymacja i myślenie stadne. Obowiązuje 
partyjniactwo, które doprowadzało do furii marszałka Piłsud-
skiego, choć sam też stosował kadrowość w swojej polityce na 
zasadzie „mierny, ale wierny”. W każdej historii i polityce są 
podobne mechanizmy, nie jesteśmy wyjątkiem. Teraz też wszyst-
kie najwyższe hasła powiewają na sztandarach, ale głównie 
propagandowo. Nie ma merytorycznej debaty i bezstronnej 
analizy, brakuje niezależności. Stan wewnętrznej, podsycanej 
walki zakłóca równowagę i nie sprzyja Polsce. Poddawani 
jesteśmy kolejnym manipulacjom z każdej strony, politycy trak-
tują nas przedmiotowo. Jestem przekonany, że sanacja państwa 
po rządach poprzedniej ekipy była niezbędna. Ale dlaczego nie 
można tego robić lepiej, mądrzej? Jesteśmy narodem bitnym, 
podkreślają to wszyscy na całym świecie. Umiemy się bić, ale 
też nie umiemy przestać i kierujemy agresję przeciwko sobie. 
Zawsze musimy mieć wroga – nie kreujmy go w nieskończo-
ność. To nasza narodowa trauma – czy nieuleczalna? Nauczmy 
bić się o dobro wspólne rozumiane jako dobro własne! 
POCZTÓWKA. Tu nie chodzi o kartkę pocztową z wido-
kiem, tu chodzi o widok na pracownicę poczty na naszym 
osiedlu. To fi lia, która obsługuje dużą liczbę mieszkańców. 
Po majowym długim weekendzie część pracownic wzięła 

urlopy lub poszła na zwolnienie. Z początkiem miesiąca 
kolejki do płatności są największe... Ubrałem się za ciepło, 
ale z rana było w sam raz. Wszedłem na pocztę i staną-
łem na końcu pokaźnej kolejki, w drodze pozdrowiłem paru 
znajomych. Po jakimś czasie słońce wpadające przez szy-
by rozpuściło we mnie twardziela, usiadłem na parapecie 
okiennym, wraz ze mną twardziel jeszcze większy niż ja, 
w każdym razie z wyglądu. Obładowany byłem jak zwy-
kle – jak to w codziennej potyczce. Umiem zapadać w stan 
wegetacji/ medytacji, co mi zostało po różnych sytuacjach 
z czasów komuny, w tym podróży pociągami czy czekaniem 
na szpitalnych korytarzach... Czekanie. A ona jedna jedyna 
dwoi się i troi za jednym okienkiem, nie chroniona żadną 
szybą, nie chroniona niczym. – Niech pani zawoła kogoś do 
pomocy, nie widzi pani co się dzieje! – puszcza serię jedna 
z klientek. – Od początku tygodnia jestem sama – wyjaśnia 
spokojnie pani Justyna. – A ja jak dzisiaj tego tutaj nie zała-
twię, to nie wiem, co zrobię, to już moje czwarte podejście, 
szlag mnie trafi a... (tu pada soczysta wiązanka). – Salwa 
z grubej rury robi wrażenie, zapadła cisza, samiec alfa zy-
skuje przywództwo. Po jakimś czasie do wyjścia zbiera się 
zniecierpliwiona klientka: – Ja to podam gdzie trzeba, ma 
pani książkę skarg i zażaleń?! – Nie mamy – wyjaśnia pani 

Justyna – proszę iść z tym do naszej centrali, żeby przysła-
li pracowników. – Gdzie dołożą, nie dołożą, oszczędzają, 
zwalniają, mało płacą, wyzyskują – znajomością realiów 
wykazuje się samiec alfa. – Zapada dobijająca cisza. A pani 
Justyna robi swoje, kursuje między okienkami, aby coś zwa-
żyć, coś należnego wydrukować, do swojego stanowiska 
płynie szybko i lekko jak na baletkach. Z każdym klientem 
zamienia słowo, uśmiecha się, pozdrawia, dziękuje. Wsłu-
chuję się w jej ściszone dialogi, ona zna większość tych lu-
dzi. Wystukuje na klawiaturze szeregi liczb do przelewów, 
co za synchronizacja, gra na klawiaturze rytmicznie, dyna-
micznie – to etiudy, słyszę rewolucyjnego Chopina. Wstaję 
na równe nogi, aby je rozprostować, siadam na parapecie 
omijając pulpit dla klientów, jestem już bliżej celu. Znowu 
wchodzą następni klienci, część z nich wycofuje się pomstu-
jąc. Jestem już blisko, wstaję. Nie zostawię siostry Justyny, 
tłumaczę niektórym, aby się uspokoili i zrozumieli sytuację. 
– Przecież widzicie państwo, co się dzieje, nie trzeba dokła-
dać wybuchowych emocji, trzeba interweniować w centrali, 
napisać, zadzwonić – wtóruje mi jakaś młoda kobieta z koń-
ca kolejki. Dobrze, przejęła osłonę siostry Justyny. Bo co 
byśmy bez niej zrobili, bez tego anioła, dzisiaj dzień zapłaty 
i tyle. Nagle dostaję serię po nogach. Nie czuję bólu, tylko 
niedowład. Widzę, jak sanitariuszka Justyna pochyla się 
nade mną. – Cicho, cicho, wyjdziesz z tego, będzie dobrze 
– widzę jej kosmyk na twarzy, jej uśmiech. Następny proszę. 
Wysocki zadedykowałby jej piosenkę  

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Ubezpieczamy majątek, fi rmy, 
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 OBIAD GRATIS

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
OS. KURDWANÓW, 

ul. Wysłouchów 3/LU 2 

czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17
telefon: 501-533-226, 12/313-05-59

bogdan.ubezpieczenia@gmail.com

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
TRZEPANIE I TRANSPORT GRATIS

· pranie pościeli z merynosów

P.W. „SECO” sp. z o.o. ul. Nowosądecka 41 A 

tel. 12 650-19-00  www.seco.krakow.pl

Zapraszamy klientów indywidualnych

PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORU:
czynne: pon.-pt. 9.00-18.00 

sobota 10.00 – 14.00 
ul. Nowosądecka 41 A, tel. 12 650 19 00 
ul. Bojki 4, tel. 12 654 85 24
ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 43 04
ul. Na Kozłówce (przy taxi)
ul. Mitery 16, kom. 518 708 417
ul. Malborska 63, tel. 530 812 886

czynne od 
pon do sob: 

700 – 2000

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

CITO−TEST

Sygnały

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!

REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”  e-mail: 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 5
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Polska jest piękna!

znakomitej jakości druk   informacje praktyczne   twarda oprawa

tylko 50 zł (wysyłka gratis!)

POLSKA
wielka wędrówka 

po kraju legend,
kultury i tradycji

zamówienia: biuro@attyka.net.pl
lub na stronie attyka.net.pl
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udało mi się zrobić jakieś dobre zdjęcia, podaje nazwy 
i nazwiska, czy znam krakowskie studio jakieś tam, 
a w nim słynnego Mroza, który robił zdjęcia dla pol-
skich siatkarzy. Nie znam, ale on nie daje za wygraną, 
a gdy widzi mnie przy wierzbie nad stawem, dodaje, że 
to jak w pomniku Chopina w Warszawie...  Ma rację, 
wyjął mi to wprost z aparatu.  Spotykam na ogół cieka-
wych, przyjaznych ludzi, większość to mieszkańcy Woli 
Duchackiej. Docieram do ostatniego stawu, gdzie nie 
ma nikogo. Wszędzie po drodze dzikie ptactwo, dono-
śnie nawołują się z zarośli, słychać kukułkę, przedzieram 
się przez pachnące czerwcowe łąki, obok pozostałości 
po inwestycjach drogo-
wych, widać postępującą 
zabudowę (dogęszczanie, 
betonowanie, zadusza-
nie miasta). Cały czas po 
drugiej stronie ulicy mam 
widok na Centrum Bonar-
ka, ze słynnym kominem,  
(pozostałość Zakładów 

rzy mówi, że są tu nawet żurawie. A widząc mój aparat, 
zaczyna opowiadać z zachwytem o zdjęciach stawu, ro-
bionych przez jego syna. Pytam o ten trzeci staw, najbar-
dziej oddalony. – Tam kiedyś wyłowili wagonik kolejki 
ze starej kopalni gliny, i zawieźli na złom. Zostawiam 
ich i ruszam brzegiem nad 
największy staw, ten naj-
bardziej uporządkowany. 
Dochodzę do ul. Przyjaź-
ni Polsko-Węgierskiej. 
Nad brzegiem spotykam 
towarzyskiego mężczyznę, 
który niepytany zapewnia, 
że puszki po piwie zawsze 
wyrzuca do kosza. Słyszę, 
że widział jak wielki okoń 
wyskakiwał z wody, aby 
dopaść inną rybę. Próbuje 
mnie wciągnąć w tematy 
fotograficzne, pyta czy 

– Pracownia ABEGOR 
przygotowała projekt 
ogrodu sensorycznego na 
niewielkiej działce, jaką 
udało się wywalczyć spo-
łeczności lokalnej w tym 
gęsto zabudowanym re-
jonie. Proszę powiedzieć, 

co to jest ogród sensoryczny i co oznacza jego nazwa 
Synestezja?

– Ogród sensoryczny to ogród, który ma w większym 
stopniu pobudzać inne zmysły niż tylko wzrok. Moty-
wem przewodnim koncepcji projektowanego ogrodu 
stała się komórka nerwowa, która jest odpowiedzialna 
za odbiór bodźców. Projektowany ogród nazwaliśmy Sy-
nestezja ponieważ, mimo nazwania strefy strefą wzroku, 
trudno będzie oddziaływać tylko na jeden zmysł, udział 
w odbiorze będą brały także inne zmysły, a my też chce-
my te zmysły mieszać, chcemy żeby odbiorcy spijali woń 
kwiatów, rozkoszowali się dźwiękiem itd. Takie zjawi-
sko ma nazwę „synestezja” – równoczesne postrzeganie 
i odbieranie poprzez zmysły. 

– Słyszałem bardzo pozytywne opinie o tym projek-
cie, który był poddany społecznym konsultacjom. Czym 
się Pani kierowała komponując ogród i dla kogo jest on 
przeznaczony? Czy tam będzie jakaś instrukcja obsługi?

– Tak jak wspomniałam wcześniej, naszą inspiracją 
była komórka nerwowa, ogród zaplanowaliśmy tak, aby 

Synestezja przy ul. Bochenka
Rozmowa z Anną Adamczyk-Wiraszką, właścicielką pracowni opracowującej projekt Ogrodu 

Sensorycznego, jaki powstanie jeszcze w tym roku na rogu ulicy Łużyckiej i Bochenka.
Cd. ze str. 1

Jak to się udało
O planach sprzedaży przez miasto nieużytku o pow. ok. 
10 arów przy ul. Bochenka radni dzielnicy dowiedzieli się 
dzięki zapytaniom z prasy (Piotr Rąpalski, Gazeta Krakow-
ska). Po rozmowach z mieszkańcami (Agnieszka Mędrek, 
Stowarzyszenie Drwinka) i radnymi dzielnicy ukazała się 
publikacja, która poruszyła radnych miasta. Ci na se-
sji – znając sytuację na ul. Bochenka jako skutek polityki 
dogęszczania zabudowy w wykonaniu wiceprezydent Elż-
biety Koterby – jednogłośnie nie zgodzili się na sprzedaż. 
Działka została uratowana. W ślad za tym ruszyła Agniesz-
ka Mędrek, która zaprosiła architektkę krajobrazu (Anna 
Adamczyk-Wiraszka), która już kiedyś brała udział w pla-
nowaniu rewitalizacji os. Piaski Nowe. aby wykonała dla 
tego miejsca projekt ogrodu sensorycznego. Dokoptowała 
też asystenta (Dariusz Badurski) radnego miasta Rafała 
Komarewicza. Spotkanie odbyło się w Zarządzie Zieleni 
Miejskiej, gdzie dyrekcja i dział inwestycji (Piotr Kempf 
i Jarosław Tabor) ustosunkowali się przychylnie do spo-
łecznego wniosku. Obiecano z budżetu miasta 100 tys. zł 
i radny Komarewicz – poprzez ZZM – obietnicy dotrzymał. 
Uzupełniające środki zadeklarował ZZM. Tak wygląda od 
podstaw praca zespołowa.   

(KAJ)

w jego centralnej części umieścić duży stół, który będzie 
miejscem spotkań, warsztatów. Odchodzące od środ-
ka ścieżki ramiona „komórki nerwowej” prowadzą do 
poszczególnych stref, wnętrza tych stref, mają tworzyć 
„komnaty” otoczone zielenią, w pewien sposób izolujące 
nas od pozostałej części ogrodu i „świata”. Ogród jest 
przeznaczony głównie dla osób starszych, ma ich akty-
wizować, pięknie wyglądać z najwyższych pięter sąsied-
nich bloków, zachęcać do odwiedzenia. Ale miejsce do 
wypoczynku znajdą też osoby pragnące poczytać książkę 
wśród zieleni, będą leżaki, więc będzie można leżako-
wać, dla dzieci zaplanowaliśmy szałas z żywej wikliny. 
Będzie to także doskonałe miejsce na piknik rodzinny 
oraz wszelkiego rodzaju warsztaty. Myślę, że ogród będą 
odwiedzać także pasjonaci roślin, ponieważ będzie co 
oglądać. Oczywiście cały ogród ma zaplanowaną i za-
projektowaną oprawę grafi czną oraz program – był to 
nieodłączny element projektu. Nie zdradzę wszystkich 
sekretów, trzeba będzie przyjść i dać się zaskoczyć.

– Co w nim będzie? Jakie rośliny, jakie zapachy?
– W ogrodzie zaprojektowaliśmy ponad 150 różnych 

roślin, jeśli chodzi o zapachy, to trudno jednoznacznie 
zdefi niować. W ogrodzie ma być feeria kolorów i zapa-
chów, zachęcająca do poznawania roślin i częstego jego 
odwiedzania. W każdej porze roku ogród będzie inny, 
ale dekoracyjny.

– Czy te rośliny sprawdzą się w tym terenie?
– Wybieraliśmy rośliny odporne, trudno jednak 

Dotarłem tam od przystanku przy Bonarka Centrum 
City przy ul. Puszkarskiej. Pierwszy staw, najmniejszy, 
prowadzi do niego tabliczka „łowisko”. Natrafi am na 
sympatycznych obozowiczów, z których jeden przedsta-
wia mi szczeniaka Puszka i zapewnia, że takiej wielko-

ści są tu okonie. Panowie 
ustawili wędki, siedzą 
przy brzegu, towarzyszy 
im kobieta, rozmawiamy. 
W stawie oprócz okoni, 
są płocie, a nawet karpie 
i jesiotry. Stawy zarybia 
Polski  Związek Węd-
karski. Pytam o ptaki, 
o bączka, chronioną (jest 
na czerwonej liście) naj-

mniejszą czaplę, pisaliśmy kiedyś o niej w „Wiadomo-
ściach” , a obrońcą stawów był wtedy (przed budową 
BCC) Robert Ryl, który współpracował z naszą gazetą. 
Ten od Puszka odpowiada: – Są tam, na końcu stawu, 
widzieliśmy cztery małe, przypływają do nas, gdy im sy-
pię karmę. – Widzę, że to pewnie karma dla szczeniaka. 
Postałem chwilę, ale żaden ptak się nie pojawił, z tego 
co pamiętam, one są bardzo płochliwe. Drugi z wędka-

stwierdzić, czy wszystkie rośliny przetrwają, czasem 
zbyt mroźna zima może zaszkodzić, a czasem sadzonka 
uszkodzi się podczas sadzenia.

– Czy Pani też będzie zaglądała do Synestezji?
– Będę tam na pewno częstym gościem, nie możemy się 

doczekać realizacji, na pewno będzie to obiekt warty czę-
stego odwiedzania, a nie tylko jednorazowego obejrzenia.

Rozmawiał: JAROSŁAW KAJDAŃSKI

wizualizacja: Pracownia ABEGOR

Wycieczka wokół trzech stawów    

Rzut 
projektowanego 

ogrodu Strefa dźwięku

Stan obecny

Ścieżka
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– Jak przyjął Pan wiadomość o tym, że znalazł się 
Pan wśród podróżników na krakowskiej Alei Podróżni-
ków, Zdobywców i Odkrywców?

– O nominacji dowiedziałem się od znajomych. Przed 
ogłoszeniem wyboru Kapituły towarzyszył mi pewien nie-
pokój, bo nie było pewne, kto zostanie wybrany. Bądź co 
bądź znalezienie się na Alei to duży zaszczyt i wyróżnie-
nie. Kryteria były bardzo wygórowane: trzeba było mieć 
prawdziwe osiągnięcia na polu podróżnika lub odkryw-
cy, być Polakiem i być z tego dumnym. Dziś dużo osób 
wyjeżdża, ale nie każdy jest podróżnikiem. W pierwszej 
turze trwało głosowanie w internecie. Większość ludzi 
głosowała na podróżników-celebrytów. Ostateczną 
decyzję dotyczącą wyboru osób podjęła Kapituła – na 
podstawie głosowania oraz osobistych dokonań i zasług 
podróżników i odkrywców. Nie ukrywam, że znalezienie 
się na Alei Podróżników łączyło się dla mnie z radością 
i pewną przyjemnością. Cieszę się, że doceniono fakt, że 
jako polski podróżnik w wielu miejscach byłem pionie-
rem, przecierałem szlaki dla innych podróżników.

– Pierwsze wyprawy to Bliski Wchód, doświadczenie 
pustyni, podczas pracy na kontrakcie w Iraku w latach 
1975-76. Od tamtej pory minęło kilkadziesiąt lat! Gdy-
by miał Pan wymienić najważniejszą rzecz, której się 
Pan nauczył, co by to było?

– Przede wszystkim najpierw musiałem nauczyć się 
dużo rzeczy tutaj! Gdy człowiek się rodzi, dostaje pewne 
ramy, na które nie ma wpływu, to jest czas i miejsce uro-
dzenia, rodzinę, pewne predyspozycje. Gdybym urodził 
się gdzieś indziej, może nie byłbym podróżnikiem. Ramy 
trzeba wypełnić treścią. W życiu pojawiają się pewne 
znaki, które trzeba odczytać. Święty Albert w wieku 10 
lat spotkał bezdomnego i powiedział mamie, że jak do-
rośnie, będzie pomagał takim, jak on. Poza tym, jedno 
wynika z drugiego. To nie przypadek, że zostałem kar-
tografem. Gdy byłem w szkole podstawowej – a to było 
za czasów komuny, kiedy nie wolno było podróżować 
– lubiłem rysować mapy, interesowałem się geografi ą 
i czytałem książki Juliusza Verne’a oraz innych wiel-
kich podróżników. W Polsce dużo zwiedzałem, chodzi-

Marzenia spełnia się na ziemi
Rozmowa z „wędrownym ambasadorem Polski”

łem i biegałem, ponieważ z podróżami wiąże się także 
zamiłowanie do ruchu, dbanie o zdrowie. Tereny wokół 
Jarosławia, gdzie chodziłem do Technikum Geodezyjne-
go, wzbudziły we mnie jeszcze większą ciekawość świata, 
ale do wypraw było jeszcze daleko! W czasach komuny 
nie było co o tym marzyć... Jak patrzę dzisiaj na tamte 
czasy, to wszystko, co robiłem, było jednak przygotowa-
niem do wypraw. W szkole średniej utrzymywałem się 
sam, udzielałem korepetycji i żyłem bardzo skromnie. 
Uzbierałem sobie na aparat fotografi czny. Nauczyłem 
się oszczędności, czasami wręcz przesadnej i chorobli-
wej, ale bardzo ważnej w podróżowaniu. Na studiach 
w Warszawie robiłem różne rzeczy: gotowałem, upra-
wiałem sporty, dziennikarstwo. Również, zanim wyru-
szyłem w świat, musiałem przygotować się do wyprawy. 
Przede wszystkim, przemyśleć podróż, zaplanować.

– W dekalogu podróżnika napisał Pan, że podróżnik 
musi mieć różne zainteresowania i umiejętności.

– Tak, nie wiadomo, co może się w życiu przydać! Mi na 
przykład bardzo przydała się umiejętność gotowania. Przygo-
towując sobie posiłki, mogłem zaoszczędzić wiele pieniędzy.

– Jak się podróżowało w czasach, gdy nie było komó-
rek, internetu i nawigacji?

– Wtedy wiele informacji zdobywało się od innych 
ludzi, ale i tak człowiek jechał i nie bardzo wiedział, 
gdzie, co i jak. Ja zbierałem adresy, głównie misjonarzy. 
Chodziłem po seminariach z wykładami, a oni w zamian 
dzielili się adresami swoich placówek misyjnych. Zain-
teresowanie spotkaniami było wówczas duże. To były 
lata 90. Gdy posiadałem już adres, pisałem listy. Kore-
spondencja była wtedy skuteczna, dostawałem odpowie-
dzi. Większość bez problemu przyjmowała jedną osobę 
w gościnę. Trudniej było, gdy chodziło o grupę.

– Lepiej podróżuje się w pojedynkę?
– To zależy. Sympatycznie jest mieć do kogo otwo-

rzyć usta. Jednak sztuką nie jest razem wyruszyć, ale 
razem wrócić. Każdy ma inne oczekiwania, dodatkowo 
doświadcza się kryzysów, stresu. Niełatwo znaleźć dobre 
towarzystwo. Ja osobiście wolę samotne wyprawy. To 
dla mnie okazja, żeby zastanowić się nad życiem, nabrać 
dystansu i mieć czas na obserwację ludzi.

– A czy jest taka osoba lub osoby, z którymi dobrze 
się Panu podróżuje?

– Tak, moja dwunastoletnia wnuczka Kasia, mieszkająca 
w Berlinie. Razem zwiedziliśmy niemal całą Turcję i Polskę.

– Odwiedził Pan ok. 100 krajów, niektóre po kilka 
razy. Jak one się zmieniały na przestrzeni lat, w których 
Pan je odwiedzał?

– Z jednej strony zazdroszczę ludziom, którzy dzi-
siaj podróżują. Jest to proste: kupić bilet i polecieć tu 
czy tam. Nie ma problemu z komunikacją, są komór-
ki, internet. Z drugiej strony zanika przez to atmosfera 
romantyzmu i smak przygody. Dawniej świat był zupeł-
nie inny, piękny i zróżnicowany, a dzisiaj wiele krajów 
upodabnia się do siebie, wszędzie wkrada się komercja. 
W Stambule tani nocleg kosztuje dziś ok. 70 dolarów, 
a kiedyś można było objechać cały kraj.

– Jaki jest Pana ulubiony kraj, do którego lubi Pan 
wracać?

– Turcja. W latach 1989-2003 zorganizowałem tam 
około 15 wypraw autobusowych-trampingowych. To 
były niezapomniane wyprawy dla ich uczestników. Po-
dróżowaliśmy busem, mieszkaliśmy na kempingach. To 
było piękne doświadczenie. Bliski kontakt z przyrodą, 
wspólne rozbijanie namiotów, gotowanie, śpiewanie... 
W hotelu to co innego, nie ma takiego poczucia więzi.

– Jest Pan nazywany „wędrownym ambasadorem 
Polski”. Jak zachęciłby Pan tych, którzy podróżują, aby 
promowali Polskę poza granicami kraju?

– Ja rzeczywiście czuję się takim ambasadorem! Mam 
przekonanie, że to co robię, powinno mieć sens. Trzeba 
też zadać sobie pytania, po co to robię, dla kogo. Jeżeli 
coś mamy robić, spełniać marzenia, to tylko tu, na ziemi. 
Na wyprawach szukałem miejsc bitew czy grobów Po-
laków. Do Polski przywoziłem stamtąd ziemie na Ko-
piec Marszałka Piłsudskiego w latach odnowy 1980-89 
i później. Każda podróż, oprócz pierwszej, odbyła się dla 
uczczenia jakiejś ważnej rocznicy dla Polski, np. Bitwy 
Warszawskiej, 150. rocznicy Wydziału Geografi i na Uni-

wersytecie Jagiellońskim – pierwszego w Polsce, drugie-
go w Europie czy 600. rocznicy Wydziału Teologicznego. 
Wyruszyłem szlakiem ok. 37 000 dzieci, które w czasie 
amnestii wyszły z Rosji do Iranu i Indii w 1942 roku z ar-
mią gen. Andersa. Odwiedziłem prawie wszystkie miej-
sca, w których mieściły się obozy dla tych sierot, m.in. 
w Iranie, Indiach, Meksyku, wschodniej Afryce, Nowej 
Zelandii. USA i Anglia nie chciały ich przyjąć. Tułały się 
po całym świecie. I tak jest, niestety, do tej pory...

Rozmawiała: MAŁGORZATA CZEKAJ

Zdjęcia: arch. Władysław Grodeckiego

Władysław Grodecki – kartograf, absolwent Politech-
niki Warszawskiej (1968 r.), dziennikarz, przewodnik 
turystyczny po Krakowie i województwie małopolskim, 
pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, podróżnik. 
Mieszka na os. Bieżanów Nowy. Uczestnik i współorga-
nizator wielu wycieczek po krajach Europy, Azji, Afryki. 
Podróżuje ponad 40 lat, odwiedził ok. 100 państw oraz 
w latach 1992-2003 odbył pięć wielkich wypraw, w tym 
trzy samotne wyprawy dookoła świata (dwa razy po 
dziesięć miesięcy i jedną osiemnastomiesięczną) oraz 
półroczną wyprawę przez Europę, Azję i Afrykę. Od lat 
– działacz patriotyczny, nazywany „wędrownym ambasa-
dorem Polski”. Dziennikarz i publicysta wielu artykułów, 
fi lmów i reportaży z podróży. Prowadzi stronę interneto-
wą: http://grodecki.eufrutki.net/.

Od redakcji:
Zniszczono Aleję Podróżników. 27 maja w „Dzienniku 

Polskim” ukazała się informacja:
„Kontrowersje. Między dęby, społecznie posadzone przy 

ul. Lema, wjechały koparki i uszkodziły podziemne moco-
wania drzew. Wielkie święto, tłumy krakowian i dziesiątki 
podróżników, którzy do Czyżyn przyjechali z całej Polski, 
a niektórych przywiało z dalekich stron świata. Wśród nich 
ci zasłużeni, którzy zostali uhonorowani w szczególny spo-
sób. Tak miesiąc temu wyglądało uroczyste otwarcie Alei 
Podróżników, Zdobywców i Odkrywców. Wystarczyło nie-
wiele ponad trzydzieści dni, by aleja z dębami poświęconymi 
wybitnym Polakom i tablicami z ich osiągnięciami została 
zniszczona. Robotnicy ciężkim sprzętem zaledwie kilkana-
ście centymetrów od drzewek wykopali wielki rów, którym 
mają poprowadzić kabel energetyczny. Zgodę na prace wydał 
Zarząd Zieleni Miejskiej. Albin Marciniak, pomysłodawca 
powstania alei i przewodniczący Klubu Podróżników „Śród-
ziemie” jest zszokowany tym, co zastał przy ul. Lema. Cisną 
mu się na usta niecenzuralne słowa. – Ręce mi opadły. Nie 
wiem, jak można było bez żadnych konsultacji ze mną tak 
zniszczyć aleję. Korzenie na pewno zostały uszkodzone, ta-
blice, które zamontowałem, są tylko prowizorycznie posta-
wione – ubolewa Albin Marciniak. Jego reakcji trudno się 
dziwić. Włożył w to serce i oszczędności. Dwa lata starał się 
o stworzenie alei dla 30 zasłużonych podróżników, odkryw-
ców i zdobywców, przez półtora roku biegał po urzędach”. 

   na Bonarce

Chemicznych). Idę granicą między miastem a przyrodą.
Czy piękne, wyjątkowe tereny trzech stawów na Bo-

narce mają wystarczające zabezpieczenia prawne?
Tekst i fot. (KAJ)

PS. 
Przez Zarząd Zieleni Miejskiej procedowane jest 

utworzenie Parku Krakowian – Bonarka, jednego z miej-
skich parków, przeznaczonego na nasadzenia drzew 
przez mieszkańców z dedykacją dla urodzonego dziecka.

Redakcja „Wiadomości”

Życzymy udanych wakacji!
Do zobaczenia we wrześniu!

WŁADYSŁAW GRODECKI, znany polski podróżnik, mieszkający na os. Bieżanów Nowy, w kwiet-
niu br. jako jedyny krakowianin został wybrany i wliczony w grono największych polskich Podróż-

ników, Zdobywców i Odkrywców wyróżnionych na specjalnej Alei w Krakowie powstałej z inicjatywy 
Klubu Podróżników Śródziemie. Mieści się ona przy ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Lema, obok 

Tauron Areny. Trzydziestu największym podróżnikom i odkrywcom posadzono drzewa i postawiono 
pamiątkowe tabliczki. Wśród nich znaleźli się m.in. Kazimierz Nowak, Ernest Malinowski, Arkady 

Fiedler, Bronisław Piłsudski, Paweł E. Strzelecki, Maurycy Beniowski, Ignacy Domeyko.
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Specjalistyczne Centrum Stomatologii Rodzinnej, 
Implantologii i Ortodoncji

8 - 22 

Clear Aligner – to innowacyjna i precyzyjna metoda 
-

czystych nak³adek na zêby, które nie powoduj¹ niedo-

u¿ytkowaniem. 

bardzo precyzyjnego i bezpiecznego leczenia. Wyko-
nanie nak³adek z miêkkiego materia³u, bez elementów 
metalowych sprawia wygodê w ich noszeniu a tak¿e 
nie sprawia uczucia bólu i gniecenia w jamie ustnej. 
Wygodê zapewnia równie¿ ich ³atwe zdejmowanie np. 
chc¹c spo¿yæ posi³ek. Kolejnym istotnym i wa¿nym 
pozytywnym aspektem nak³adek jest utrzymanie ich 

-

-
nia t¹ specjalistyczn¹ metod¹ jest skrócony do mini-

precyzyjnej konsultacji z lekarzem prowadz¹cym, który 
ocenia uk³ad i wadê naszego zgryzu, stawia odpowied-
ni¹ diagnozê a tak¿e ocenia koszt i czas trwania lecze-

-

nak³adek w specjalistycznym laboratorium. Po tym 
czasie pacjent powinien odebraæ wykonane nak³adki 
i nosiæ je mo¿liwie jak najd³u¿ej w ci¹gu dnia ale i rów-

-
nia. Co kilka tygodni pacjent powinien zg³aszaæ siê do 
lekarza prowadz¹cego po nowy zestaw nak³adek aby 
precyzyjnie korygowaæ dalsze postêpy leczenia.

Kolejne zestawy nak³adek wykonuje siê po to aby co-
raz bardziej uskuteczniaæ leczenie oraz co wa¿niejsze je 

nak³adek. 

-
towi wady. 

W naszym gabinecie mog¹ Pañstwo skorzystaæ z in-
nowacyjnej metody korekty wad zgryzu niewidoczny-
mi nak³adkami ortodontycznymi Clear- Aligner w atrak-
cyjnym systemie ratalnym.

Serdecznie zapraszamy na wizyty konsultacyjne !

Dentamax

ul. Nowosądecka 46, Kraków

Recepcja: 883 699 007, (12) 307 05 97

Godziny otwarcia: 

od poniedziałku do piątku: 9 - 22, sobota: 9 - 15

Witosa

H
erberta

Turow
icza

Now
osą

dec
ka

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę 

internetową www.dentamax.com.pl

Botoks to nic innego jak toksyna botulinowa typu A (botulina). Jest to obecnie najpopularniejsza substancja w medycynie este-

Inna nazwa botoksu to naurobotulina typu A –

podawana.
Toksyna botulinowa typu A 

Likwidacja zmarszczek
z toksyny botulinowej typu A –

-

Leczenie migreny –

widzimy –

-

 
 

Studio Medycyny Estetycznej i Laseroterapii DERMAMAX,  

Likwidacja zmarszczek 

Promocyjne ceny poszczególnych zabiegów w naszym studio:

RE
KL
A
M
A

Upiec biszkopt.
Białka ubić ze szczyptą soli na sztywno. Potem wsypu-

jąc po trochu cukier ubijać, aż masa zgęstnieje, a następnie 
wmieszać po jednym żółtku.

Wymieszać delikatnie szpatułką z przesianymi mąkami, 
makiem i proszkiem do pieczenia. Na koniec dodać rozmą-
cony w gorącej wodzie olej.

Upiec na blaszce 25 x 40 cm wyłożonej papierem do pie-
czenia w temperaturze 180 °C – czas pieczenia ok. 25 minut. 
Wystudzić.

Na biszkopcie wyłożyć masę czerwone korale.
Serek mascarpone rozmiksować najpierw z cukrem, a po-

tem rozluźnić dolewając po trochu mleko.
Delikatnie wymieszać z odszypułkowanymi owocami 

czerwonej porzeczki.
Na masie ułożyć herbatniki, a na nich masę jabłkową.
Jabłka obrać, pozbawić gniazd nasiennych, pokroić na 

malutkie kawałki, umieścić w rondlu tefl onowym. Rozgo-
tować na miazgę.

Do gorących jabłek wsypać cukier, galaretkę i żelatynę. 
Wymieszać i wystudzić.

Na masie jabłkowej umieścić bitą śmietanę.
Śmietanę kremówkę ubić na najwyższych obrotach ze 

szczyptą soli. Następnie dodać, cały czas ubijając, cukier 
puder, na koniec płynną ciepłą żelatynę.

W 1/4 szklanki wody rozmieszać żelatynę. Umieścić na 
ok. 5 sekund w mikrofali. Żelatyna powinna się upłynnić, 
lecz nie być wrząca.

Całe ciasto umieścić w lodówce.
Podawać dekorując cu-

krową posypką kakaową 
oraz koralami z czerwo-
nej porzeczki.

Zapraszam na bloga: 
apetytnaogrod.blog.

onet.pl
IZABELA CZOSNYKA

Sałatka kalafi orowa z nektarynką
Składniki: Składniki: 

Składniki (na 2 talerze): 
1/2 niewielkiej głów-
ki kalafiora, nektarynka 
(brzoskwinia), 1/2 puszki 
kukurydzy konserwowej, 
6 plastrów szynki konser-
wowej

sos: 2 łyżki sosu Exotic 
np. Heinz, 2 łyki majonezu, 2 łyżki jogurtu greckiego, sól, 
cukier do smaku

Kalafi ora ugotować al dente (ok. 5 minut) w lekko posło-
dzonej wodzie z dodatkiem mleka. Ostudzić.

Podzielić na niewielkie różyczki. Grubsze łodyżki pokroić 
w kostkę.

Nektarynkę obrać, pokroić w kostkę. Szynkę pokroić 
w nieduże paseczki.

Kukurydzę odcedzić na sicie i dodać do pozostałych 
składników sałatki.

Składniki sosu zmieszać ze sobą, polać sałatkę, lekko po-
łączyć wszystkie składniki.

Ciasto „czerwone korale”
biszkopt makowy: 4 jaja, 1/2 szklanki cukru, 1/2 szklanki 

mąki, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1/4 szklanki maku, 1 łyżecz-
ka proszku do pieczenia, 1 łyżka oleju, 2 łyżki gorącej wody

masa mascarpone „czerwone korale”: 500 g serka 
mascarpone, 1/4 szklanki mleka, 1/4 szklanki cukru pudru, 
ok. 500 g czerwonej porzeczki

masa jabłkowa: ok. 1,2 kg obranych jabłek, 1/4 szklanki 
cukru, galaretka cytrynowa, 1 – 2 łyżek żelatyny

bita śmietana: 330 ml śmietany 30%, 2 łyżki żelatyny, 
3 łyżki cukru pudru

dodatkowo: ok. 200 g herbatników maślanych typu Petitki, 
posypka czekoladowa, czerwona porzeczka do dekoracji

SAŁATKA Z KALAFIORA I „CZERWONE KORALE”


