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Ogród Płaszów w Budżecie Obywatelskim
Podgórze podczas Światowych Dni Młodzieży
Leopold Wójcik – patriota i samorządowiec

Fot. Jacek Młynarz
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Budżet Obywatelski w naszym mieście to dynamicznie rozwi-
jająca się formuła obywatelskiej partycypacji. Mówiąc dużym 
uproszczeniem – dzięki niej pieniądze wracają do podatników. 
Naszym – obywateli – zadaniem jest wybór, na co chcemy te 
środki przeznaczyć. Wyboru tego dokonujemy dwukrotnie – raz 
zgłaszając projekty, ponownie biorąc udział w głosowaniu. Etap 
zgłaszania projektów już dawno za nami. Natomiast już niebawem 
rozpocznie się głosowanie, które potrwa od 18 do 30 czerwca. 
Podobnie jak w latach poprzednich, głosować będziemy na pro-
jekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Tym razem jednak będziemy 
głosować wyłącznie elektronicznie na internetowej platformie 
budzet.dialoguj.pl. Dla osób nie posiadających komputerów lub 
potrzebujących pomocy w obsłudze platformy przygotowaliśmy 
dyżury w siedzibie Dzielnicy przy Rynku Podgórskim 1 w nastę-
pujących terminach: 

 27 czerwca, godz. 17.00 – 20.00
 28 czerwca, godz. 10.00 – 13.00
 29 czerwca, godz. 10.00 – 13.00
 30 czerwca, godz. 17.00 – 20.00

Ponadto głosować będzie można w: Podgórskiej Bibliotece Pu-
blicznej (ul. Kingi 8 – pn, śr, pt: 10.00–19.00, wt, czw: 10.00–15.00); 
Domu Kultury „Podgórze” (ul. Sokolska 13 – pn–pt: 8.00–21.00, 
ul. Rybitwy 61 – pn–pt: 16.00–19.00); MOPS Filia nr 3 (ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 3 – pn–pt: 8.00–15.00); siedzibie Prog-
ramów Aktywności Lokalnej PAL (ul. Dąbrówki 7/3-4 – pn–pt: 
12.00–15.00, Rynek Podgórski 12/5 – wt: 16.30–20.00); Domach 
Pomocy Społecznej (ul. Łanowa 41 – pn–pt: 8.00–15.00, ul. Ła-
nowa 43 – pn–pt: 10.00–15.00 oraz podczas festynu „Lato nad 
Bagrami” w dniu 18.06.2016 r.

Na jakie zadania będziemy mogli głosować?
Wybierać będziemy mogli spośród 17 pozytywnie zweryfi kowa-
nych zadań lokalnych (dzielnicowych) oraz 118 ogólnomiejskich. 
Wśród projektów ogólnomiejskich zachęcamy do głosowania na 
te bezpośrednio dotyczące Dzielnicy XIII Podgórze. W tegorocz-
nym budżecie znalazło się sześć takich zadań:

 Zagospodarowanie terenu parku rzecznego „Ogród Płaszów”
 Bezpieczne kąpielisko (dot. Zalewu Bagry)
 Park rekreacyjno-sportowy pod św. Benedyktem
 Skatepark dla Krakowa!
 Kamieniołom aktywności – miejsce dla rekreacji i kultury
 Trwała iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, który w dniu 
głosowania ma ukończone 16 lat.  Każdy głosujący oddaje głos na 
6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania lokalne 
w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania ogólno-
miejskie). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 
3 punkty, a najniżej oceniany 1 punkt. Suma uzyskanych punktów 
zdecyduje, które projekty będą realizowane.

Szczegółowe i aktualne informacje dostępne są na: 
www.dzielnica13.krakow.pl  oraz  www.krakow.pl/budzet 

Serdecznie zachęcamy Państwa do głosowania. Wybór leży 
w naszych rękach, a dowodem na to są wyniki zeszłorocznego 
głosowania. Dzięki Państwa głosom na terenie naszej dzielnicy 
realizowane są lub wkrótce będą dwa zwycięskie projekty ogólno-
miejskie: Zagospodarowanie Zalewu Bagry oraz Tor Samochodo-
wo Motocyklowy.

BUDŻET OBYWATELSKI 2016: 
nadchodzi czas głosowania!

W okresie 1 kwietnia – 15 czerwca tego roku Rada Dzielnicy XIII 
Podgórze obradowała na czterech sesjach, podczas których podjęła 
44 uchwały. Wymienię te najważniejsze i najbardziej interesujące. 

Przyjęliśmy Plan Rozwoju Dzielnicy w ramach projektu 
„Dzielnice Planują!”; w 2015 roku Rada Dzielnicy XIII, jako jed-
na z trzech rad dzielnic, przystąpiła do projektu pn. „Dzielnice 
Planują” realizowanego przez Stowarzyszenie Pracowania Oby-
watelska przy współpracy z Wydziałem Rozwoju UMK; w ramach 
projektu przygotowany został Plan Rozwoju Podgórza, który jest 
efektem diagnozy społecznej, prac panelu ekspertów powołanego 
w ramach projektu oraz konsultacji społecznych; przygotowany 
Plan ma stanowić dokument strategiczny określający główne prio-
rytety działań w kontekście planowania budżetów na najbliższe 
lata (uchwała XXVI/253/2016 z 5 kwietnia).

Pozytywnie zaopiniowaliśmy ustanowienie na okres 30 lat 
prawa użytkowania działki przy ul. Zamoyskiego zabudowanej 
budynkiem Kinoteatru „Wrzos” na rzecz Teatru KTO; dzięki 
temu do centrum Podgórza wprowadzi się jeden z popularniej-
szych krakowskich teatrów (uchwała XXVI/255/2016 z 5 kwiet-
nia). 

Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka – Ka-
mieńskiego” pod warunkiem uwzględnienia 15 zgłoszonych 
uwag; uwagi dotyczyły m.in. zmniejszenia intensywności zabu-
dowy i zachowania większych terenów zielonych, wnioskowa-
liśmy o zakaz ogradzania osiedli, zakaz stawianie wielkogaba-
rytowych obiektów reklamowych oraz tzw. blaszaków (uchwała 
XXVI/256/2016 z 5 kwietnia). 

Wydaliśmy negatywną opinię w sprawie ustalenia warun-
ków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Wadowickiej ze wzglę-
du na funkcję planowanej zabudowy tj. mieszkaniową (jest to 
obszar uciążliwych usług) oraz zbyt wysoką zabudowę, niedosto-
sowaną do sąsiednich budynków; zgodnie ze Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Krakowa oraz pierwotnymi zapisami MPZP obszaru „Wadowicka 
– Tischnera” (niestety w roku 2011 Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie stwierdził nieważność tych zapisów) teren ten 
przeznaczony jest pod zabudowę usługową; realizacja wniosko-
wanej inwestycji wprowadzi chaos urbanistyczny w tym rejonie; 
przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym (uchwała 
XXVI/257/2016 z 5 kwietnia). 

UCHWAŁY RADY DZIELNICY W II KWARTALE 2016

 Jacek Młynarz
z-ca przewodniczącego Rady 

i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze

Zgłosiliśmy propozycje i postulaty do sporządzanych miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego następują-
cych obszarów: ,,Bulwary Wisły II”, ,,Zabłocie – Zachód”, ,,Re-
jon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” (odpowiednio uchwały 
XXVI/268/2016, XXVI/269/2016, XXVI/270/2016 z 19 kwietnia).

Wydaliśmy negatywną opinię w sprawie ustalenia warun-
ków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Heltmana ze względu 
na wielkość planowanej zabudowy i tym samym jej negatywne 
skutki (społeczne, komunikacyjne, środowiskowe) dla tego ob-
szaru oraz ze względu na obecnie procedowany dla tego obszaru 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; przedmiotem 
inwestycji jest budowa budynku mieszkalno-usługowego, wielo-
rodzinnego z garażami (uchwała XXVI/272/2016 z 19 kwietnia). 

Poparliśmy wniosek mieszkańców dot. uspokojenia ruchu 
na ul. Gromadzkiej poprzez zamontowanie w zaproponowanych 
przez nich miejscach szykan zwalniających lub progów zwalnia-
jących (uchwała XXVI/276/2016 z 19 kwietnia).

Pozytywnie zaopiniowaliśmy nadanie nowych nazw uli-
com w Podgórzu: „Trakt Papieski” dla nowej drogi będącej 
przedłużeniem ul. Tadeusza Śliwiaka w stronę Brzegów oraz 
„Dobry Początek” dla przecznicy z ulicy Wrobela na wniosek 
fi rmy ABM S.A. remontującej tę drogę (odpowiednio uchwały 
XXVII/280/2016 i XXVII/281/2016 z 17 maja).

Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Ko-
szykarskiej” pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag, 
które dotyczyły m.in. korekty układu drogowego oraz obniżenia 
wysokości zabudowy (uchwała XXVII/283/2016 z 17 maja).

Pozytywnie zaopiniowaliśmy inwestycje pn. „Wyznaczenie 
przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. 
Józefi ńskiej wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających 
dojazd do przejazdu rowerowego”; inwestycja ta jest jednym 
zwycięskich projektów dzielnicowego budżetu obywatelskiego 
w roku 2015 (uchwała XXVII/284/2016 z 17 maja).

Wstępnie rozdysponowaliśmy środki wydzielone do dyspo-
zycji Dzielnicy XIII Podgórze na rok 2017; kwota jaką dyspono-
waliśmy wynosiła 2 845 546 zł; ostateczna uchwała zostanie podję-
ta przez Radę w lipcu (uchwała XXVIII/296/2016 z 31 maja).

Z wszystkim uchwałami Rady Dzielnicy XIII Podgórze można 
zapoznać się na stronie internetowej www.dzielnica13.krakow.pl 
w zakładce „Sesje”.

GŁOS PODGÓRZA 
Biuletyn Informacyjny Rady Dzielnicy XIII Podgórze
Redakcja: Łukasz Mańczyk 
Projekt graficzny i skład: Anna Olek
Druk: Drukarnia ALNUS 
           www.alnus.pl

Rada Dzielnicy XIII Podgórze
Rynek Podgórski 1, pokój 12
tel. 12 656 62 25, tel./fax 12 423 55 29
e-mail: rada@dzielnica13.krakow.pl
www.dzielnica13.krakow.pl
facebook.com/DzielnicaXIIIPodgorze

Zapraszamy Mieszkańców do kontaktu w sprawie artykułów i nadsyłania tekstów! Zdjęcia prosimy przesyłać w osobnych plikach. 
e-mail: lukasz.manczyk@gmail.com, tel. 502 952 751

 Szymon Toboła
przewodniczący Komisji Budżetu Obywatelskiego 

i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Jacek Młynarz
z-ca przewodniczącego Rady 

i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
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PARK RZECZNY OGRÓD PŁASZÓW

 Łukasz Mańczyk
lukasz.manczyk@gmail.com

Fot. Jacek Młynarz

W ostatni majowy weekend objeżdżamy Płaszów wraz z Jackiem 
Bednarzem, przewodniczącym Dzielnicy XIII Podgórze. To daw-
na wieś, włączona do Krakowa w 1912 roku, gdy całkiem serio 
rozważano połączenie Wisły z Dunajem, najważniejszą rzeką Eu-
ropy. Władze Krakowa planowały w związku z tym uruchomienie 
tu sporego rzecznego portu. Historia tego terenu jest od kilku lat 
przedmiotem wystawy umieszczonej przy kościele Zgromadzenia 
Księży Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Saskiej.

Celem dzisiejszego objazdu jest teren położony między uli-
cą Myśliwską, Lasówką, Gumińską i Koszykarską o łącznej po-
wierzchni 9,5 ha. Ma szansę stać się jednym z najważniejszych 
terenów zielonych w mieście.

Pierwszy krok w tym kierunku został już wykonany. W II po-
łowie 2016 skończy się I etap budowy Ogrodu Płaszów. Powodem 
opóźnienia była konieczność uzyskania pozwolenia na budowę 
zatoki parkingowej przy ulicy Szczecińskiej naprzeciwko SP nr 47 
oraz drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy My-
śliwskiej. Łączny koszt to około 3 miliony złotych. Pieniądze po-
chodziły z budżetu miasta i jednostki pomocniczej. W pierwszym 
etapie zrealizowano ogródek jordanowski z żółtą nawierzchnią 
z poliuretanu, wykonano alejki z kostki betonowej, nasadzenia. 
Dzielnica dołożyła się do parkingu i części oświetlania. Następnie 
powstały kolejne alejki spacerowe z ławkami, maszt do wspinania 
z „pajęczyną” z lin oraz otwarte polany, na których będzie można 
zainstalować pitnik z wodą. Zrealizowano w ten sposób obietnicę, 
opisywaną przez krakowskich dziennikarzy (np. Mariusz Serafi n, 
„W Podgórzu będzie park rzeczny «Ogrody Płaszów»”, Gazeta 
Krakowska z 25 czerwca 2015 roku).

Mijamy budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy 
Myśliwskiej (Przedszkola nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 47, jednej 
z największych w mieście). Uczy się tu około 900 dzieci z Płaszo-
wa. Skręcamy w lewo. Długo idziemy przez teren zielony. Staro-
drzew. Gęsta trawa.

– Planujemy tu wytyczyć ścieżki i dać oświetlenie. Przywró-
cić strumyk wodny i pobudować na nim kładki – mówi Jacek 
Bednarz. – Przez teren Płaszowa przepływała kiedyś mała rzeka 
bez nazwy, potem częściowo zasypana i zamieniona w rów me-
lioracyjny. Chcemy przywrócić temu terenowi dawną świetność 
i dodać coś od siebie, na miarę nowych czasów – dodaje.

Łączny koszt inwestorski przedsięwzięcia to 8 milionów zło-
tych. Aktualny regulamin budżetu obywatelskiego dopuszcza 
projekty, których koszt nie jest wyższy niż 30% środków przezna-
czonych na realizację budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego. 
W roku 2016 jest to kwota 2 milionów 550 tysięcy złotych.

– Nie chcemy poprzestawać na I etapie, obejmującym sto-
sunkowo niewielki skwer. Budżet obywatelski to narzędzie, które 
pozwala włączyć ten temat do ogólnomiejskiej dyskusji. Ludziom 
Płaszów kojarzy się z dworcem kolejowym o tej nazwie, dalekim 
od serca miejscowości i jej najważniejszych zabudowań czy mi-
nionym, hitlerowskim Koncentrationlager Plaszow bei Krakau. 
Z Zalewem Bagry i Stawem Płaszowskim. Niewiele osób wie o wsi 

Płaszów i jej ciekawej historii. Pragnę, by od teraz Płaszów koja-
rzył się również z jednym z najważniejszych parków w mieście, 
przestrzenią rekreacyjną na miarę XXI wieku i aspiracji miesz-
kańców.

Co zamierzają projektodawcy? Chcą uczynić to miejsce przy-
jaznym wszystkim potencjalnym użytkownikom poprzez wydzie-
lenie podstref w zależności od zainteresowań oraz ulubionych 
sposobów spędzania wolnego czasu. Znajdzie się tu miejsce na 
alejki, ciągi spacerowe, place z ławkami, altany, miejsce na ognisko. 
Place zabaw dla dzieci i górka saneczkowa. W strefi e sportowej 
boisko do gry w koszykówę, piłki nożnej i siatkówkę. W strefi e 
aktywnego wypoczynku – otwarta polana do użytku pod pikni-
ki, a w strefi e edukacyjnej ścieżka wzdłuż pozostałości starorze-
cza – czytamy w projekcie. Są tam zawarte także tzw. dyspozycje 
przestrzenne określające m.in. lokalizację wejść, poszczególnych 
boisk, układ pomostów drewnianych i mostku nad korytem rzeki 
i oczywiście samych ścieżek.

Dużą uwagę wnioskodawcy przywiązują do ochrony fauny 
i fl ory. Atutem miejsca i powodem, dla którego powinny tu trafi ć 
większe pieniądze, jest jego dobre skomunikowanie z resztą miasta 
oraz lokalizacja blisko Wałów Wiślanych oraz ulic Nowohuckiej 
i Lipskiej.

Jacek Bednarz sięga myślami dalej. Kończąc objazd kierujemy 
się w stronę obszaru Lipska-Mały Płaszów w okolice kościoła 
pw. Matki Bożej Fatimskiej. – Po zrealizowaniu II etapu Ogro-
du Rzecznego marzy mi się scalenie tych dwóch terenów zielo-
nych ciągami pieszo-rowerowymi. A potem połączenie z okolicą 
 Bagrów – mówi mój przewodnik.

Żeby to się jednak wydarzyło, konieczne jest wdrożenie II eta-
pu Ogrodu Płaszów. Budżet Obywatelski jest po temu dobrą oka-
zją. W ubiegłym roku wygrał w nim projekt na zagospodarowa-
nie Zalewu Bagry. Może teraz czas na inny projekt z pobliskiego 
rejonu.

Więcej o projekcie Park Rzeczny Ogród Płaszów: 
wwww.facebook.com/ParkPlaszow

Na stronie budżetu obywatelskiego: 
www.budzet.dialoguj.pl/projects/807-zagospodarowanie-terenu-
parku-rzecznego-ogrod-plaszow
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Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 
GŁOSUJ NA: 

„Zagospodarowanie terenu parku rzecznego 
Ogród Płaszów”
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KALWARYJSKA BEZ SAMOCHODÓW?
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Jakimi środkami osiągnąć zrównoważony transport w Starym 
Podgórzu? Odpowiedzi na to pytanie starali się udzielić miesz-
kańcom zgromadzeni w Kinoteatrze Wrzos przedstawiciele 
ZIKiT-u, Miejskiej Infrastruktury i Dzielnicy XIII Podgórze. 
Uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu #MobilnyKraków 
dyskutowali na temat problemów komunikacyjnych okolic 
ul. Kalwaryjskiej oraz o możliwych usprawnieniach komuni-
kacji miejskiej.

Zastępca Dyrektora ZIKiT ds. Transportu Łukasz Franek wskazy-
wał, że ul. Kalwaryjska nie powinna pełnić tylko funkcji komu-
nikacyjnej. – Kalwaryjska powinna wrócić do roli, którą pełniła 
kilkadziesiąt lat temu, wtedy była bardziej otwarta dla pieszych. 
Żeby wygodnie zrobić zakupy, móc stanąć i z kimś porozmawiać 
potrzebna jest przestrzeń. Obecnie głównym problemem jest blo-
kowanie torowiska przez pojazdy mijające. W efekcie tramwaje są 
niekiedy opóźnione na odcinku od Korony do Ronda Matecznego 
nawet 15 minut – zaznaczał. Franek pytał mieszkańców czy wcho-
dzi w grę, by ul. Kalwaryjska była jednokierunkowa z parkingiem 
i ścieżką rowerową, a ul. Zamoyskiego zostałby puszczony prze-
jazd w drugą stronę.

Zdecydowanie temu pomysłowi sprzeciwił się przewodniczą-
cy Rady Dzielnicy XIII Jacek Bednarz. – Był kiedyś taki pomysł, 
ale było to fatalne rozwiązanie. Ulica Zamoyskiego powinna być 
„sypialnią”, nie drogą przelotową – mówił. Część mieszkańców 
również odrzuciła tę propozycję. – Jesteśmy za uspokojeniem 
ruchu, ale nie chcemy jednokierunkowych ulic – mówili. Miesz-
kańcy zgodnie przyznali, że na ul. Kalwaryjskiej jest za dużo sa-
mochodów, a kierowcy traktują ją jako trasę przelotową, by dostać 
się np. na Zabłocie. 

Podgórzanie także zwrócili uwagę na problem z parkowa-
niem w okolicy ich zamieszkania. – Przestrzeń przy ul. Kalwa-
ryjskiej została zawłaszczona przez parkujące tam samochody, 
które często zatrzymują się w nieprawidłowy sposób – mówili 
zgodnie. – Uniemożliwienie parkowania wzdłuż ulicy powinno 
być priorytetowe, bo samochody zasłaniają witryny sklepowe 
– zaznaczyła mieszkanka sąsiedniej dzielnicy II. Prezes Spółki 
Miejska Infrastruktura Piotr Kącki stwierdził, że nowo budowany 
parking przy KS Korona jest narzędziem, które daje możliwość 
zmiany krajobrazu całego Starego Podgórza.

W podsumowaniu dyskutanci określili dwa robocze warianty 
i kierunki działań dla Starego Podgórza. Pierwszy pomysł zakła-
da radykalne ograniczenie parkowania wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, 
co przyczyniłoby się do uporządkowania przestrzeni wokół niej. 
Drugi, to całkowite zamknięcie, być może przeobrażenie ulicy 
w trakt pieszo-transportowo-rowerowy, z zaznaczeniem, że ko-
lejne kroki będą podejmowane po otwarciu wielopoziomowego 
parkingu przy Koronie.

Rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną po Światowych Dniach 
Młodzieży i po wybudowaniu Łącznicy Kolejowej. Parking ma być 
oddany do użytku w czerwcu 2017.

 Kamil Popiela
Biuro Prasowe UMK

DELEGACJA Z WILNA 
ODWIEDZIŁA PODGÓRZE
24 maja gościliśmy delegację z Wilna. Litewska stolica przygo-
towuje się do modernizacji oświetlenia ulicznego, a Kraków 
w ubiegłym roku przeszedł kompleksową wymianę świateł i całe-
go systemu. Był też największym benefi cjentem programu SOWA, 
w ramach których uzyskał dofi nansowanie.

Aby dopytać o szczegóły do Krakowa na zaproszenie ZIKiT 
przyjechali goście z Wilna. Po zwiedzeniu dyspozytorni ruchu na 
prezentację udali się do Dzielnicy XIII Podgórze na wieczorny 
spacer. Zostały im zaprezentowane możliwości systemu stero-
wania lampami na placu Serkowskiego oraz oświetlenie Rynku 
Podgórskiego wraz z iluminacją kościoła św. Józefa. Duże wraże-
nie na zwiedzających zrobił też pokaz na Kładce Bernatce, która 
specjalnie z tej okazji rozbłysła w różnych kolorach.

 Paulina Polak
Biuro Prasowe ZIKiT

Z PODGÓRSKIEGO DZIENNIKA 
BUDOWY – ŁĄCZNICA KOLEJOWA

1.
Nie trzeba czytać gazet, żeby dowiedzieć się o związanych z budową 
łącznicy kolejowej utrudnieniach. W poprzednim numerze „GP” pi-
sałem także o pozytywnych efektach, które odczujemy po jej oddaniu 
do użytkowania. Przypomnijmy: dzięki tej inwestycji skróci się podróż 
z Krakowa do Zakopanego i usprawni ruch pociągów aglomeracyjnych, 
kursujących w kierunku Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia. Łącz-
nica zwiększy też dostępność linii kolejowych w samym Krakowie jako 
coraz bardziej kompleksowa i wreszcie konkurencyjna alternatywa dla 
ruchu samochodowego, rowerowego i tramwaju – będą komfortowe 
przystanki (Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki). Pasażerowie będą 
mieli również zapewnioną możliwość dogodnej przesiadki w ramach 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zmiany środka transportu – ze 
wspomnianej kolei na komunikację miejską i odwrotnie.

11 kwietnia br. na placu budowy odbył się briefi ng prasowy. Prowa-
dzili go: Michał Pyclik, rzecznik prasowy ZIKiT oraz Dorota Szalacha, 
rzecznik prasowy PLK PKP SA. Prelegentem był Rafał Zahuta, dyrektor 
PLK PKP S.A. oraz Tomasz Wójcik kierownik budowy. Poinformowali, 
że prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Niedługo po ruszył kolejny etap prac obejmujący budowę kolejnych 
podpór estakad w rejonie skrzyżowania Powstańców Wielkopolskich 
i Powstańców Śląskich oraz modernizację i wydłużenie przejścia pod-
ziemnego na Zabłociu, w rejonie ul. Kącik i ul. Lipowej.

Największe utrudnienia odczujemy niedługo po zakończeniu Świa-
towych Dni Młodzieży, przez trzy miesiące począwszy od połowy sierp-
nia. Wtedy roboty będą najbardziej intensywne. Budimex S.A. przystąpi 
do montażu stalowych przęseł estakad nad skrzyżowaniem ul. Wie-
lickiej, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich. Na tarczy 
skrzyżowania konieczne będzie wzniesienie 6 tymczasowych podpór, 
które aż do momentu scalenia przęseł stalowych i zabetonowania żel-
betowego koryta balastowego podtrzymywać będą najdłuższe przęsła 
estakady, mierzące po 81 metrów rozpiętości.

W tym czasie na skrzyżowaniu większość relacji zostanie zamknięta 
dla ruchu samochodowego, natomiast będzie funkcjonowała komu-
nikacja tramwajowa i autobusowa. Sama estakada nad ulicą Wielicką 
będzie czynna dla wszystkich kierowców. Potem będzie już tylko lepiej, 
spokojniej, przejezdniej.

Dlaczego to tak długo trwa i czy można krócej? Czas stawiania 
jednej podpory trwa do trzech miesięcy, z tego miesiąc zajmuje dojrze-
wanie betonu. Potem następuje próbne dociążenie pod kątem tego, czy 
podpora posiada zaplanowaną przez projektanta nośność. Pale funda-
mentowe wiercone są nawet do 28 metrów w głąb ziemi. Następnie wy-
konuje się oczep zwieńczający pale, ale dla przeciętnego użytkownika 
widoczny jest tylko trzon i zwieńczenie.

Na przełomie I i II kwartału 2017 estakady będą już w stanie suro-
wym. Wtedy będzie już można kłaść tory.

ZIKiT i wykonawcy zwracają uwagę na „fazowanie” (etapowanie) 
prac, by unikać kumulacji utrudnień w ruchu. Przez cały czas trwania 
prac będą kursować tramwaje. Ponadto nastąpi „dogęszczenie” w kurso-
waniu komunikacji miejskiej. Także zawężenia w ruchu są zdaniem ZI-
KiT alternatywą dla całkowitego wyłączenia jazdy w danym kierunku.

Kolejną próbą ułatwienia życia kierowcom jest także to, że zmiany 
w organizacji ruchu wchodzą od poniedziałku, a nie w weekend, dzięki 
czemu krakowianie mogą wyjechać i wrócić z weekendu na znanych 
sobie wcześniej zasadach. 

Możliwe są kolejne korekty: korekty cyklu sygnalizacji świetlnej czy 
wydłużenie bus pasa. Właśnie transport publiczny jest najlepszą receptą 
na najłagodniejsze przejście przez ten trudny czas. Są ułatwienia dla kie-
rowców, ale to półśrodki i o trudnej do oszacowania obecnie skuteczno-
ści. Najlepiej po prostu przesiąść się na komunikację zbiorową. Trwają 
rozmowy, by przewoźnicy, także spoza ZIKiT, wzajemnie honorowali 
wystawiane przez siebie bilety. O wprowadzeniu darmowej komunika-
cji raczej nie ma mowy – jeden dzień kosztuje miasto milion złotych. 
Potroiłoby to koszty inwestycji. Zachętą dla korzystania z komunikacji 

zbiorowej będzie pozostawienie bus pasów oraz liczne zwężenia dla 
transportu indywidualnego.

Prac nie można zawiesić na czas największych obciążeń w ruchu. 
Czasami nawet kilka godzin trwa rozstawianie i demontaż dźwigu, a na 
jego przemieszczanie trzeba uzyskać zgodę i dokonywać tego w ozna-
czonych terminach, po uzgodnionych trasach. Z kolei gdyby zamknąć 
ruch całkowicie, czyli nie etapować, nie ograniczać ruchu, ale go po 
prostu zamknąć, całość dałoby się zrobić w pół roku,.

Planowe zakończenie prac to wrzesień 2017.

2.
O najnowszą informację tuż przed oddaniem do druku najnowszego 
wydania naszego kwartalnika poprosiłem Dorotę Szalachę z Zespołu 
Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: Kontynuowane są prace 
III etapu inwestycji, m.in. wykonywanie podpór estakad kolejowych. Go-
towych jest już 21 fi larów (z planowanych 30), w budowie są 4 podpory. 
Kolejne będą stawiane we wrześniu. Wybudowana została druga nitka 
wiaduktu kolejowego (WK1) w rejonie  Zabłocia. Trwają również dalsze 
prace przy przebudowie układu torowego i budowie przejścia podziemnego 
dla pieszych na Krzemionkach. 21 oraz 23 maja prowadzone były prace 
montażowe stalowych belek  estakady nad skrzyżowaniem ulic Dekerta, 
Romanowicza i Dąbrowskiego, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. 
W trakcie dotychczasowych prac nad budową łącznicy kolejowej Kra-
ków Zabłocie – Kraków Krzemionki wykorzystano już: 13 800 m3 betonu, 
1130 ton stali zbrojeniowej, 1960 ton stali konstrukcyjnej. W sumie dla 
inwestycji wykorzystamy: 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej, 6,7 tys. ton stali 
konstrukcyjnej i 25,5 tys. ton betonu.

3.
Z punktu widzenia Rady Dzielnicy XIII Podgórze bardzo ważne jest 
uwzględnianie interesu mieszkańców, najbliższych sąsiadów inwestycji 
PLK. Słupy estakad o wysokości dochodzących do 10 metrów powyżej 
poziomu gruntu przebiegają nawet kilkanaście metrów obok okien 
mieszkańców. Najwyższa podpora Łącznicy (od strony ul. Romano-
wicza) będzie miała około 14 metrów. Odległość między budowanymi 
podporami wynosi od 32 do 52 metrów, a dwa przęsła nad skrzyżowa-
niem ulic Wielickiej, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopol-
skich mają zaprojektowaną rozpiętość aż 78 i 81 metrów.

W imieniu mieszkańców zapytałem dyrektora Zahutę o to, ile de-
cybeli będą generować przejeżdżające składy. Pociągi będą się poruszać 
po konstrukcji stalowej w korycie balastowym, na podkładach zwa-
nych igrekami, na torze bezstykowym, cicho. Będą próby obciążenio-
we i analiza porealizacyjna, obejmująca m.in. poziom generowanego 
hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 2012 r. To 65 decybeli w porze dziennej (6.00–22.00) 
i 56 decybeli w porze nocnej (22.00-6.00). Po wybudowaniu ekranów 
akustycznych i po zakończeniu inwestycji zostanie wykonana analiza 
porealizacyjna w zakresie emisji hałasu kolejowego (zgodnie z zapisami 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Będzie ona sporządzona 
w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji i oddania łącznicy kole-
jowej do eksploatacji.

Dyrektor stwierdził, że nie doszły go informacje, by mieszkańcy 
skarżyli się na hałas prowadzonych prac. Był jednak inny problem, który 
rozwiązano. Okoliczni mieszkańcy zwracali swego czasu uwagę na to, że 
z budowy wyjeżdżają zabłocone samochody. Temat podniosły krakow-
skie media. Podczas naszego briefi ngu wszystkie wyjeżdżające auta, od 
kilkunastotonowych kolosów po minivany były dokładnie myte. Myjka 
uruchamia się automatycznie.

Spodziewane są trudności, których usuwanie zostało uwzględnione 
w harmonogramie. Budowlańcy usunąć muszą m.in. kolizję z infra-
strukturą podziemną. Dziennikarzy poinformowano, że jak dotąd nie 
znaleziono ani złotego pociągu, ani pomniejszych skarbów. Zapytałem 
zatem, czy chociaż wiadomo, jaki kolor będą miały mknące po estaka-
dzie pociągi. „Będą to kolory obowiązujące w spółce, a przede wszyst-
kim zabezpieczone przeciw graffi  ti i przeciwkorozyjnie”.

Fot. Łukasz Mańczyk

 Łukasz Mańczyk
lukasz.manczyk@gmail.com

W dniu 28 czerwca o godz. 18.30 w Kinoteatrze „Wrzos” odbę-
dzie się kolejne spotkanie dotyczące rozwiązań komunikacyj-
nych na ul. Kalwaryjskiej.
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PODGÓRZE PODCZAS 
ŚWIATOWYCH DNI 
MŁODZIEŻY

Ludzie i liczby
Zamoyskiego 56. Do rozmównicy klasztoru redemptorystów za-
prosił mnie o. Tomasz Jurkiewicz:

Do Światowych Dni Młodzieży (25–31 lipca) przygotowuje się nie 
tylko Polska i Kraków. Działamy również na płaszczyźnie struktu-
ry Kościoła. Ten tworzą dekanaty (zespół maksymalnie dziesięciu 
parafi i – red.). Nasz dekanat Podgórze obejmuje parafi e: Matki 
Boskiej Fatimskiej przy ulicy Komandosów 18, św. Kingi (Siemo-
mysła 37), Matki Bożej Saletyńskiej (Cegielniana 43), Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy (Zamoyskiego 56), św. Józefa (Zamoyskie-
go 2), Matki Bożej Fatimskiej (Mały Płaszów 11), Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (Saska 2) oraz Zmartwychwstania Pańskiego 
(Szkolna 4). 

Najwięcej pracy wykonuje się w każdej parafi i, tam gdzie zo-
stał powołany Parafi alny Komitet Organizacyjny (PKO). Składa się 
on z odpowiedzialnych za sektory: zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport, katechezy. W naszym przypadku (parafi i MBNP) do-
szedł jeszcze sektor administracji – jako kontakt z poszczególnymi 
grupami, deklarującymi przyjazd na ŚDM w Krakowie. Na czele 
każdego z tych sektorów stoją osoby świeckie, młodzi ludzie, pełni 
entuzjazmu i doświadczenia.

Wg organizatorów ŚDM, nasz podgórski dekanat może przy-
jąć około 16 tysięcy pielgrzymów. Na ten moment spodziewamy 
się 6 140 osób. Tyle plecaków dla pielgrzymów rozprowadziła 
Poczta Polska do parafi i. 

Nasza parafi a przyjmie około 1600 pielgrzymów, którzy 
w większości będą rozlokowani w szkołach: IV LO (ul. Krzemion-
ki 11), SP nr 26 (ul. Krasickiego 34), Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 2 (ul. Skrzyneckiego 12), Krakowska Policealna Szkoła Me-
dyczna (ul. Zamoyskiego 58), SOSW nr 2 (ul. Zamoyskiego 100) 
i prawdopodobnie szkoła prywatna „Dona”. W tych szkołach mo-
żemy zmieścić około 1200 pielgrzymów. Współpracujemy ściśle 
z dyrekcjami, każda szkoła ma swojego koordynatora, który jest 
w kontakcie z naszym przedstawicielem PKO. Na terenie KS Ko-
rona oraz w Parku Bednarskiego przewidziane są pola namiotowe 
gdzie będą zakwaterowani skauci. Część z nich będzie nam po-
magała w wolontariacie. Ponadto rodziny z naszej parafi i przyjmą 
około 200 osób. Łącznie więc przyjmiemy 1600 osób związanych 
z duszpasterstwami redemptorystów z terenu całego świata. Na 
ten moment mamy zgłoszone 42 grupy z 22 krajów.

Gdyby ktoś z parafi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy chciał 
przyjąć pielgrzymów, proszę się zgłosić poprzez wysłanie e-maila: 
redemptoryscisdm@gmail.com. Na pewno odpowiem!

Bezpieczeństwo
Straż Pożarna i Sanepid sprawdzają każdą szkołę pod względem 
pożarnictwa, dróg ewakuacyjnych, toalet, pryszniców, spełnia-
nia norm BHP. Na marginesie dodam, że szkoły dostały dotacje 
na remont urządzeń sanitarnych, a tam gdzie będą braki będą 
prysznice mobilne. Każda szkoła podpisała umowę z Komite-
tem  Organizacyjnym określające warunki funkcjonowania piel-
grzymów w tych szkołach. W czasie ŚDM za funkcjonowanie 

pielgrzymów na terenie szkoły odpowiada Komitet Organizacyjny 
ŚDM Kraków 2016.

Do 10 lipca wszyscy zaangażowani w ŚDM, czyli Parafi alne 
Komitety Organizacyjne, wolontariusze i gospodarze mają wziąć 
udział w szkoleniu, które prowadzi policja. Nasz dekanat już prze-
szedł to szkolenie. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z nowym dzielnicowym, starszym 
sierżantem Michałem Dąbrowskim. Również mieszkańcy mogą 
do niego dzwonić w sprawach związanych z bezpieczeństwem, nie 
tylko podczas ŚDM, nr tel. 602 530 574.

Festiwal Młodych
Na dopiero co zrewitalizowanym Rynku Podgórskim będzie 
rozstawiona scena, gromadząca młodzież od środy do piątku. 
Do  południa na katechezach prowadzonych przez biskupów, 
a  popołudniami i wieczorami odbywać się tu będzie Festiwal 
Młodych, który jest drugą częścią ŚDM. W programie są koncer-
ty, pantomimy, występy teatralne oraz szeroko pojęte eventy dla 
młodzieży. 

27 lipca w środę my redemptoryści mamy tam swój „Dzień 
Alfonsjański” (nazwa wzięła się od założyciela redemptorystów, 
świętego Alfonsa Liguoriego). Zaprosiliśmy na ten dzień specjal-
nego gościa, świadka wiary. Jego imienia i nazwiska nie podajemy, 
aby była to prawdziwa niespodzianka.

Tego dnia po południu w ramach Festiwalu Młodych odbędzie 
się też spotkanie „Miłosierna miłość” dla młodzieży redemptory-
stowskiej.

Będziemy również gościć młodzież iracką katolicką i chal-
dejską. Powiem tyle, że kościół chaldejski powstał w wyniku po-
wrotu do łączności z Rzymem części wschodniego Kościoła tzw. 
nestoriańskiego; więcej można doczytać w licznych publikacjach, 
a także dopytać naszych gości, na spotkanie z którymi już zapra-
szam! We wtorek, 26.07, o godz. 19.15 w naszym kościele przy 
Zamoyskiego 56 młodzież ta zaprezentuje muzykę regionalną, 
w tym liturgiczną. Dla wszystkich pielgrzymów przybywających 
do naszej parafi i przygotowaliśmy różnokolorowe koszulki i parę 
innych niespodzianek, które znajdą w plecaku pielgrzyma.

W naszym sanktuarium będą się odbywały również koncerty 
innych chórów, które organizujemy we współpracy z Domem 
Kultury „Podgórze”. Dokładne godziny zostaną podane w póź-
niejszym czasie.

Tranzyt, ograniczenia ruchu, parkowanie
Napełniane sektorów tzw. Campus Misericordiae (Kampus Miło-
sierdzia) w Brzegach odbędzie się poprzez teren Dzielnicy XIII, 
głównymi ciągami komunikacyjnymi: Kamieńskiego i Wielicką.

Pobliska Dzielnicy XIII strefa ograniczenia ruchu obejmuje 
obszar między ulicami: Tischnera, Zakopiańską, Jugowicką, Pod-
mokłą, Herberta i Turowicza do skrzyżowania z Tischnera.

Parkingi w ciągach ulic będą w Łagiewnikach – w tym zakresie 
pragnę uspokoić mieszkańców Dzielnicy XIII. Wyjątkiem będzie 
ulica Kamieńskiego, ale jedynie 30 lipca, na odcinku od Sławka 
do Malborskiej.

A przede wszystkim
mamy nadzieję, że czas ŚDM pozwoli nam doświadczyć pięknej 
różnorodności i witalności Kościoła, jak i naszej zdolności do 
przyjęcia każdego człowieka, takim jaki jest, zgodnie z tym, jak to 
czynił Jezus. To dla nas najważniejsze!

Na podstawie rozmowy zredagował Łukasz Mańczyk

W dniach 21 maja do 24 września 2016 na Placu Niepodległości 
przy KS Korona będzie można zobaczyć kucharzy, którzy wyjdą 
ze swoich restauracji i specjalnie dla odwiedzających sobotni Targ 
Pietruszkowy przygotują potrawy bazujące wyłącznie na składni-
kach kupionych bezpośrednio od rolników.

Na Targu Pietruszkowym swoje produkty mogą sprzedawać 
bezpośrednio rolnicy wyłącznie z okolic Krakowa, którzy gwa-
rantują uprawę swoich produktów bez środków chemicznych. 
Dlatego możemy być pewni świeżości i naturalności dań! Nato-
miast już smak potraw przygotowywanych przez kucharzy zależy 
od ich kunsztu, który wspólnie możemy oceniać. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Fundacja Targ Pietruszkowy. 

Na targ będą zapraszane tylko te krakowskie restauracje, któ-
rych misją jest żywienie naturalne połączone z prostotą i jakością. 
Na mapie kulinarnej Krakowa znaleźliśmy kilka takich miejsc 
m.in. „Twój Kucharz”, „Bistro Sezony” oraz „27 porcji”...

Misją projektu „GotuJEMY” jest nawiązanie dialogu pomię-
dzy restauratorami a rolnikami. Chcemy, aby jak najwięcej lokali 
gastronomicznych kupowało swoje produkty bezpośrednio od 
rolników, co gwarantuje świeżość i najwyższą jakość potraw. Wie-
rzymy, że ten projekt będzie zalążkiem czegoś nowego i czegoś 
dobrego.
Zapraszamy do posmakowania nowego wymiaru gastronomii!

Więcej o projekcie: 
www.edukacjakulinarna.pl/targ-pietruszkowy-gotujemy

GOTUJEMY 
NA TARGU PIETRUSZKOWYM

 Justyna Kinasz
koordynator projektu Targ Pietruszkowy GotuJemy

PRZEWODNIK PO PODGÓRZU 
W NOWEJ ODSŁONIE

W czerwcu tego roku w księ-
garniach ukaże się nowa edy-
cja przewodnika po Podgórzu, 
współfi nansowana przez Radę 
Dzielnicy XIII Podgórze. Od 
pierwszego wydania minęło 
już ponad 10 lat. Wiele się 
w tym czasie w Podgórzu 
zmieniło, wiele historii zo-
stało odkrytych, a te odkryte 
zostały dokładniej zbadane. 
Publikacja będzie zatem po-
szerzona o nowe informacje, 
uzupełniona o niepublikowa-
ne dotąd archiwalne fotogra-

fi e, pieczołowicie odszukane i gromadzone przez autorów.
Zmieniony został układ książki. Tematy uporządkowano 

według klucza geografi cznego. Autorzy podzielili Podgórze na 
przestrzenie – przystanki, co ułatwi czytelnikowi lub zwiedzają-
cemu łatwiejszą orientację w okolicy geografi cznej i historycznej. 
W publikacji znajdą się historie nieznane lub zapomniane, autorzy 
przedstawią losy bohaterów tej podgórskiej opowieści. Dawne 
miasto zostało oplecione siecią historii, powiązań, życiorysów 
rozrzuconych pomiędzy budynkami, ulicami, placami, pomni-
kami. Drugie wydanie jest również obszerniejsze, liczy 144 stron. 
Nie zmieniło się natomiast podgórskie wydawnictwo, którego 
nakładem ukaże się przewodnik. To Vis-à-vis Etiuda.

Autorzy, grupa związana ze Stowarzyszeniem PODGORZE.
PL, zachęcają przyszłych czytelników do lektury i spacerów po 
Podgórzu. Zapewniają, że jego uroda i historia zmusza do ba-
dań, dociekań i skłania do refl eksji, daje powody do zachwytu. 
I przywiązuje na długo, a niektórych nawet na zawsze. I że to 
właśnie Podgórze jest najpiękniejszą, najciekawszą, najbardziej 
tajemniczą, po prostu ulubioną częścią Krakowa. Wśród autorów 
„Przewodnika po Podgórzu”, znaleźli się miłośnicy Podgórza, oso-
by związane zawodowo z badaniem dziejów tego dawnego miasta, 
przewodnicy miejscy, członkowie Stowarzyszenia PODGORZE.
PL, pracownicy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w tym 
przyszłego Muzeum Podgórza, od dawna zauroczeni i oddani 
badaniu dziejów dawnego miasta Podgórza: Emil Bajorek, Paweł 
Kubisztal, Anna Konieczkowska, Elżbieta Lang, Dominik Lule-
wicz, Paweł Mrozowicz Anna Sokulska, Dariusz Rywczak, Norbert 
Tkacz i Melania Tutak.

Nieustannie namawiamy do smakowania, spacerowania, po-
dziwiania, poznawania dawnego Królewskiego Wolnego Miasta 
Podgórza. Będziecie Państwo zachwyceni. My jesteśmy i chyba tak 
nam zostanie. Zatem… do zobaczenia w Podgórzu.

Podgórze. Przewodnik, wyd. Vis-à-vis Etiuda, wyd. drugie poprawione i uzupeł-
nione, Kraków 2016.

 Melania Tutak
Stowarzyszenie PODGORZE.PL
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tywę i zachęcają uczniów ze szkół znajdujących na ich terenie do 
udziału w konkursie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem od lat pełnili wicepre-
zydenci Miasta Krakowa, a ostatnio sam prezydent, prof. Jacek 
Majchrowski, natomiast patronat medialny – lokalny miesięcznik 
„Wiadomości” (od pierwszej edycji konkursu) oraz „Kraków.pl”.

 Maria Fortuna-Sudor

Fot. Paulina W
archał

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY W SP 26

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie 
są kwietniowe obchody „Tygodnia Ekologicznego” w związku 
z Dniem Ziemi przypadającym 22 kwietnia. Jest to cykl imprez, 
warsztatów, konkursów, wyjść klasowych, odbywających się co-
rocznie pod innym, wiodącym hasłem, np.: „Woda – białe bo-
gactwo”, „Mój dom i środowisko”, „Zmień nawyki, a nie klimat”. 
Działania te są wpisane w całoroczną edukację ekologiczną pro-
wadzoną w szkole. Mają na celu przybliżyć uczniom złożoność 
praw przyrody i zależności pomiędzy jej elementami, umożliwić 
dostrzeganie wpływu człowieka na przyrodę i zarazem zależności 
od niej, kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec środowi-
ska, uwrażliwianie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony.

Tegoroczny „Tydzień Ekologiczny” odbył się w dniach 18-22 
kwietnia pod hasłem „Spotkania z dziką przyrodą”. Złożyły się 
na nią następujące imprezy: „W przyjaźni z przyrodą”– wyko-
rzystanie bajki fi lozofi cznej jako inspiracji do wykonania pracy 
plastycznej; warsztaty ekologiczne klas piątych „Poszukujemy 
dzikiej przyrody w Krakowie” – zajęcia terenowe na Krzemion-
kach; konkurs gazetek klasowych „22 kwietnia – Dzień Ziemi”; 
warsztaty ekologiczne dla klas czwartych „Zwierzęta wokół nas”; 
debata ekologiczna klas szóstych „O tych, co przyrodę ratują” oraz 
żywa lekcja przyrody „Ptaki naszej okolicy”. Szczególnie cenne dla 
edukacji ekologicznej i zarazem atrakcyjne dla uczniów są zajęcia 
terenowe, prowadzenie obserwacji w kontakcie z żywą przyrodą. 
W tym roku uczniowie klas piątych (na zdjęciach) poszukiwali 
dzikiej przyrody w mieście na znajdujących się w pobliżu szkoły 
Krzemionkach Podgórskich. Udało im się zaobserwować m.in. 
pustułkę, pokrzewkę, sikorę bogatkę, kosy, wiewiórkę, skulicę, sto-
nogę, gatunki muraw kserotermicznych na wapiennych skałkach, 
wiele gatunków drzew i krzewów oraz roślin łąkowych. 

Akcja kończy się zawsze apelem podsumowującym „Tydzień 
Ekologiczny”, na którym dzielimy się wrażeniami, wyciągamy 
wnioski, oceniamy efekty pracy i wręczamy nagrody za udział 
w konkursach.

„KRAKÓW W ZIELENI UKRYTY”

19 maja w Samorządowym Przedszkolu nr 91 „ Promyczek” przy 
ul. Dekerta 18 odbył się między przedszkolny konkurs recytatorski 
pt. „Kraków w zieleni ukryty” którego organizatorkami były na-
uczycielki Grażyna Pietruszka i Anna Wełniak. Celem konkursu 
było budzenie zainteresowań rodzinnym miastem, wzmacnianie 
poczucia więzi z Krakowem, a także kształtowanie zainteresowań 
przyrodniczych. Dzieci z przedszkoli mieszczących się w Dzielni-
cy XIII (Samorządowe Przedszkola nr 11, 27, 91, 129) oraz Przed-
szkole Sióstr Augustianek prezentowały repertuar znanych auto-
rów, jak również wiersze ułożone przez nauczycieli i rodziców. 
Podczas naszych corocznych spotkań mali artyści mają możliwość 
zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich i aktorskich. 
Jury w którego skład weszli: Dyrektor Przedszkola nr 91, Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2, przedstawiciel Rady Dzielnicy XIII, przedsta-
wiciel rodziców zgodnie z regulaminem wyłonili laureatów, któ-
rymi zostali: w kategorii 3-4 lata - Franciszek Maj, Zofi a Duszyk, 
Anastazja Biel, w kategorii 5-6 lat - Maja Stoncel, Aleksandra Janik, 
Emilia Radoń, Agata Leonowicz, Marianna Woźniak. Wszystkim 
laureatom gratulujemy, a sponsorom nagród, którymi byli Rada 
Dzielnicy XIII oraz Rada Rodziców z Samorządowego Przedszko-
la nr 91 „Promyczek” serdecznie dziękujemy za przekazane dary.

 Lidia Michalak
nauczyciel przyrody SP nr 26

I OTWARTE MISTRZOSTWA 
DZIELNICY XIII

W dniach 3-17 czerwca KS Korona wraz z Radą Dzielnicy XIII, 
fi rmą Kraul oraz zaprzyjaźnionymi klubami rekreacyjnymi orga-
nizuje zawody sportowe.

Są to zawody amatorskie, na które zaproszeni zostali wszyscy, 
którzy chcą sprawdzić się w pływaniu, koszykówce, wspinaczce 
i gimnastyce. Dlaczego takie dyscypliny? Mistrzostwa Dzielnicy 
odbywają się w salach i na basenach KS Korona. Wybraliśmy dys-
cypliny sportowe, które są u nas uprawiane. Mamy odpowiednie 
obiekty oraz doświadczonych szkoleniowców. Dzięki temu zawody 
odbywają się na dobrym poziomie, bezpiecznie i sprawnie.

Są to pierwsze mistrzostwa tego typu. Przeznaczone są dla 
szkół i przedszkoli z Dzielnicy XIII, jak również mieszkających 
tu dzieci, uczęszczających do innych szkół. Chcieliśmy po prostu 
zrobić dużą imprezę sportową. Po co? Żeby oderwać dzieci od 
komputerowych ekranów, komórek i tego wirtualnego świata, 
w którym coraz bardziej żyją. Chodzi nam o to, żeby zobaczyli, 
że istnieje sport prawdziwy, realny i że ten sport może dać dużo 
satysfakcji, emocji, a przede wszystkim zdrowia. Myślę, że wszyscy 
ubolewamy nad tym, że nasze dzieci coraz bardziej ograniczają się 
do uprawiania sportu za pomocą gier video, gdzie jest łatwo, bo 
można włączyć „drugie życie”, „trzecią szansę”, łatwiejszy poziom 
(level) i nie wstając z fotela zostać mistrzem. A potem krzyczeć: 
„jestem Messi”. Super, bądź Messim, Lewandowskim, Małyszem, 
Gortatem, Kowalczyk, czy Radwańską. Mamy naprawdę kogo na-
śladować. Tylko trzeba samemu zejść z fotela, odłożyć grę i zrobić 
pierwszy krok. Chcemy do tego zachęcić!

Tegoroczne zawody przeznaczone są dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz przedszkolaki. Mamy trzy grupy wiekowe – 
przedszkolaki wraz z uczniami „zerówek”, uczniów klas 1-3 oraz 
uczniów klas 4-6. Mistrzostwa organizujemy w porozumieniu ze 
szkołami i przedszkolami. Te instytucje mogą zmobilizują dzieci 
i młodzież do udziału w zawodach. W końcu to nic nie kosztuje, 
a korzyści dla dzieci trudno przecenić. 

 Mirosław Kolarczyk
prezes KS Korona Kraków

PODGÓRSKIE DYKTANDO 

Po raz 14. zostało zorganizowane Podgórskie Dyktando – konkurs 
skierowany do uczniów gimnazjów znajdujących się na terenie 
prawobrzeżnej części Krakowa. Specjaliści od ortografi i spotkali 
się w piątek, 3 czerwca br. w Gimnazjum nr 35 im. Zofi i Chrza-
nowskiej (przy ul. Limanowskiego), gdzie tym razem napisali 
tekst przybliżający historię najmniejszej i najstarszej podgórskiej 
świątyni – kościółka św. Benedykta oraz rozwiązali niełatwą krzy-
żówkę ortografi czną. Tydzień później odbył się uroczysty fi nał, 
połączony z rozdaniem nagród, wyróżnień i podziękowań. Tym 
razem laureaci oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni do sali wi-
dowiskowej DK „Podgórze”, gdzie obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez uczniów G. 35, pod kierunkiem nauczycieli: 
Barbary Nędzy, Bożeny Kiszniewskiej i Macieja Gomułki.

I miejsce zajęła Julia Bobola z Gimnazjum nr 35, II ex aequo 
Anna Mazera z Gimnazjum nr 23 i Jakub Jaskuła Gimnazjum 
nr 23, III ex aequo Bazyli Bednarz z Gimnazjum nr 24 i Dawid 
Kamiński z Gimnazjum nr 35. Wyróżnienie otrzymała Joanna 
Trzyna z Gimnazjum nr 21, Bartłomiej Jargut z Gimnazjum nr 28 
oraz Aleksander Malik z Gimnazjum nr 34.

Podgórskie Dyktando, organizowane przez Radę Dzielnicy 
XIII, Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i Gimnazjum nr 
35 w Krakowie, cieszy się od lat zainteresowaniem gimnazjalistów, 
którzy mają okazję sprawdzić swe umiejętności ortografi czne oraz 
powalczyć o cenne nagrody. A te są zawsze warte pracy, starań 
i wysiłku – najlepsi otrzymują cyfrowe aparaty fotografi czne, lap-
topy itp. Aleksandra Tomaszek, polonistka z Gimnazjum nr 34 
przyznaje, że Podgórskie Dyktando jest istotnym wydarzeniem, 
przy okazji którego można zwrócić uwagę uczniów na bardzo 
interesującą historię Podgórza, a polonistka z Gimnazjum nr 28, 
Dorota Rejser mówi z uznaniem o tekstach kolejnych dyktand. 
W ramach konkursu co roku przygotowane są dyktanda przy-
bliżające interesującą, a nie zawsze znaną historię Podgórza. Był 
więc tekst poświęcony m.in. historii kościoła św. Józefa, Antoniego 
Stawarza czy połączenia Podgórza z Krakowem. 

Na uwagę zasługuje zaangażowanie podgórskich rad dzielnic 
w tym szczególnie radnych z Rady i Zarządu Dzielnicy XIII. Ak-
tualny przewodniczący – Jacek Bednarz oraz odpowiedzialna ze 
strony dzielnicy za organizowanie konkursu – Aurelia Czerwiń-
ska-Pacura (od wielu lat!) konsekwentnie wspierają ideę konkur-
su, pomagając w realizacji kolejnych edycji i przekazując na ten cel 
środki fi nansowe. Co istotne, współorganizatorami są także inne 
dzielnice podgórskie, które również wspierają fi nansowo inicja-
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PODGÓRSKI FESTIWAL 
TWÓRCZOŚCI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
BONA FIDE

W maju 2016 roku odbyła się VIII edycja Podgórskiego Festiwalu 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych Bona Fide. Festiwal jest 
organizowany przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
– Bona Fide, a jego celem jest prezentacja twórczości artystycznej 
osób z niepełnosprawnością z całej Małopolski w dziedzinie tańca, 
muzyki i sztuki aktorskiej.

Ten kierunek naszej działalności rozpoczynaliśmy współpra-
cując przede wszystkim z Osiedlowym Klubem Kultury „Prze-
wóz”. Festiwal zaczął się rozwijać i w tym bardzo sympatycznym 
klubie brakowało zwyczajnie miejsca, tak dla artystów, jak i dla 
publiczności. Dlatego też już od kilku lat prezentacje mają miej-
sce w przestronnej sali teatralnej Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay Domu Kultury Podgórze.

Ideą Festiwalu jest prezentacja twórczości artystycznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych bez względu na stopień i rodzaj niepełno-
sprawności. Uznajemy, że wszelkie artystyczne przedsięwzięcia 
rozwijają w każdym obszarze życia, wyzwalają ekspresję i dają 
niezwykłą radość tworzenia. Możliwość podzielenia się z innymi 
własnymi osiągnięciami jest także szalenie istotnym elementem 
rozwoju. To wszystko jest widoczne podczas Festiwalu. Reżyse-
ria, scenografi a i przygotowanie artystów jest obecnie na bardzo 
wysokim poziomie. Pomysły na spektakle, ich ekspresję i przekaz 
treści także.

Prezentację osiągnięć artystycznych ocenia profesjonalne Jury. 
W ciągu tych kilku lat w jego skład wchodzili między innymi: 
Laura Obrzut – krakowska projektantka mody, Hanka Wójciak 
– artystka i pieśniarka, Marcin Urzędowki – muzyk perkusyj-
ny, lider Grupy Tamtamitutu, Susanna Jara – pieśniarka, Marta 
Wołowiec – tancerka i choreograf oraz Cezary Wiśniewski – ak-
tor. Najważniejszymi nagrodami Festiwalu są statuetki motyli. 
Laureaci otrzymują także nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
sponsorów.

Nasz Festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Dostarcza gamy doświadczeń, uczestnikom, jak i organizatorom.

Fot. Maciek Książko i Wiktoria Pluta

 Małgorzata Wodzień
prezes Fundacji Bona Fide

ODDAJ KREW!

Parafi a Matki Bożej Fatimskiej wraz z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa w Krakowie zaprasza na akcję honorowego od-
dawania krwi w dniu 19 czerwca 2016 w godzinach 9.00 – 14.00 
w salkach przy kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Mały 
Płaszów 11.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być zdrowy, 
wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskoka-
lorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 
godzin przed oddaniem krwi. Zgłaszający się do oddania krwi 
powinien posiadać przy sobie jeden dokument ze zdjęciem po-
twierdzający tożsamość i numer PESEL. Dawca musi zachować 
abstynencję od napojów alkoholowych przez minimum 24 godzi-
ny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla 
dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie 
sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach doty-
czących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifi ku-
jącego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony 
kwestionariusz dla krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość 
chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifi kowanego kandy-
data.

Po oddaniu krwi dawca otrzyma posiłek regeneracyjny, zwol-
nienie z pracy w dniu oddania krwi, legitymację Honorowego 
Dawcy Krwi oraz bezpłatne wyniki badań: grupy krwi, morfologii, 
na obecność markerów chorób zakaźnych przenoszonych drogą 
krwi, w tym wirusowego zapalenia wątroby B i C, wirusa HIV 
i kiły.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Parafi i Matki Bożej 
Fatimskiej: www.fatimska.profeto.pl. Fo
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LETNIE PODGÓRSKIE KONCERTY 

Rada Dzielnicy XIII oraz Dom Kultury Podgórze serdecznie za-
praszają na tradycyjne Letnie Podgórskie Koncerty odbywające się 
w kościołach Starego Podgórza. Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. Tegoroczny program wygląda następująco

3 lipca godz. 16.00 Kościół św. Józefa
Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Archi w skła-
dzie Anna Hara-Pióro – skrzypce, Bogusława Ziegelheim – skrzyp-
ce, Grażyna Piechowska – altówka, Franciszek Pal – wiolonczela

10 lipca 2016 godz. 16.00 Kościół św. Józefa 
Koncert kwartetu smyczkowego Antarja Quartet 

17 lipca godz. 16.00 Kościół św. Józefa
Koncert „Muzyczna Podróż w Czasie” w wykonaniu  zespołu Liar-
man w składzie: Susana Raso – mezzosopran, altówka, bandurria, 
tamburyn, Łukasz Gaszler – gitara, lira korbowa 

24 lipca godz. 13.00 Kościół oo Redemptorystów
Koncert Chóru Karmel (Słowacja)

7 sierpnia godz. 16.00 Kościół św. Józefa
Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu: Yuliyi Ponomar – lirycz-
ny sopran koloraturowy, Marysi Yanushkevich – organy 

14 Sierpnia godz. 16.00 Kościół św. Józefa
Koncert „Organy moja orkiestra” w wykonaniu Jakuba Chorosa 
– organy

21 sierpnia godz. 16.00 Kościół św. Józefa
Koncert na wiolonczelę, organy i sopran  „Barwy sacrum” w wy-
konaniu: Blanki Dembosz – sopran, Łukasza Laxy – wiolonczela, 
Michała Białko – organy

28 sierpnia godz. 16.00 Kościół św. Józefa
Koncert Duetu klawesynowego ClaveDuo: Anna Huszczno 
i  Joanna Solecka 

LATO W MIEŚCIE

Dom Kultury „Podgórze” zaprasza uczniów szkół podstawowych do 
udziału w akcji „Lato  w mieście”, która odbędzie się od 27 czerwca do 
22 lipca 2016. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Akcja dofi nansowana ze środków Rady Dzielnicy XIII. Ilość miejsc 
ograniczona – obowiązują wcześniejsze zapisy. W programie m.in.: 

 twórcze wakacje: plenerowe zajęcia plastyczne, warsztaty 
tworzenia biżuterii, makramy, decoupage, sztukatorskie, warsztaty 
teatralne, warsztaty taneczne;

 wycieczki podmiejskie: jednodniowe wycieczki autokarowe, 
m.in. do Ojcowa, Rabki i Lanckorony, wizyta w gospodarstwie agro-
turystycznym, skansenie, parku rozrywki; 

 poznajemy nasze miasto: spacery śladami krakowskich 
zabytków, najciekawsze szlaki turystyczne, rejs statkiem po Wiśle, 
wizyty w muzeach, ogrodzie botanicznym i ogrodzie doświadczeń, 
odkrywanie historycznych tajemnic Podgórza, krakowskie legendy 
na wesoło;

 zajęcia sportowe w plenerze: zawody sprawnościowe,  ćwicze-
nia ogólnorozwojowe, sporty drużynowe, piesze wycieczki; 

 letnie zabawy i rozrywki: konkursy z nagrodami, „letni talent 
show”, zabawy ruchowe i taneczne, gry planszowe i towarzyskie, wyj-
ścia do kręgielni, kina i teatru.  

Informacje i zapisy: Dom Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13, 
tel. 12 656 36 70, 12 656 18 90, 12 656 45 43, dzial.oswiatowy@wp.pl, 
www.dkpodgorze.krakow.pl 

Osiedlowy Klub Kultury Przewóz organizuje akcję „Lato w mieście” 
w terminie od 4 do 22 lipca 2016 roku. Zapraszamy wszystkie dzieci 
od lat 5 do 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 
do 15.00 (w dni wycieczek dłużej). Koszt: 50,00 zł. za 1 tydzień od 
1 osoby. Akcja będzie częściowo dofi nansowana ze środków Rady 
Dzielnicy XIII. Temat tegorocznej akcji: Folklor – ekologia – przy-
roda. W programie: warsztaty edukacji przyrodniczej, ogrodnicze, 
zielarskie, sztuk walki, kosmetyków naturalnych, tańców ludowych, 
pieśni ludowych, wokalne, gwar i dialektów polskich, rękodzieła arty-
stycznego i rzemiosła ludowego, śpiewu białego, muzyczne – instru-
menty ludowe; gry i zabawy integracyjne; przygotowanie (wspólne 
tworzenie) scenariusza i wystawienie widowiska teatralno-folkowego; 
wycieczki do muzeów etnografi cznych i twórczości ludowej, Puszczy 
Niepołomickiej i inne. Informacje i zapisy: Osiedlowy Klub Kultury 
Przewóz, ul. Łutnia 1, tel. 12 653 22 59; 519 309 346, kultura.prze-
woz@gmail.com; www.klubkultury.blogspot.com

Akcja „Lato w mieście” z Osiedlowym Klubem Kultury Rybitwy 
odbędzie się od 4 do 22 lipca 2016 roku. Zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku od lat 7 do 13. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku 
do piątku – od godz. 09.00 do godz.14.00 (w dni wycieczek możliwe 
zmiany). Akcja częściowo dofi nansowana ze środków Rady Dziel-
nicy XIII. Temat tegorocznej akcji: Bawimy się zdrowo, wesoło 
i kolorowo. W programie: otwarte zajęcia sportowe – turnieje tenisa 
stołowego, badmintona, piłki nożnej, koszykówki, tory przeszkód, za-
wody sprawnościowe, olimpiady sportowe, podchody; otwarte zajęcia 
rękodzielnicze, ceramiczne, literackie, muzyczne, taneczne, plastyczne, 
zajęcia przyrodnicze w terenie, warsztaty kulinarne; gry, zabawy, kon-
kursy z nagrodami; autokarowe wycieczki krajoznawcze: Zaczarowa-
ne Wzgórze w Czasławiu, Pieskowa Skała, Ojców, Niepołomice, zajęcia 
edukacyjne w Ogrodzie Doświadczeń, zajęcia rekreacyjne w Parku 
Jordana, warsztaty interaktywne „górnicza szychta” w Kopalni Soli 
w Wieliczce, warsztaty archeologiczne i garncarskie w Branicach; wyj-
ścia do kina. Informacje i zapisy: Osiedlowy Klub Kultury Rybitwy 
ul. Rybitwy 61, tel. 12 653 11 31; 519 309 347, kkrybitwy@op.pl
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M.N: Czy wydarzenia z tamtego okresu zmieniły Pana podej-
ście do życia?
L.W.: Te wydarzenia, te bolesne doświadczenia spowodowały, 
że do dziś czuję się patriotą. Dobro Polski było i jest dla mnie 
najważniejsze. 

M.N.: Czy to właśnie miłość do ojczyzny zmotywowała Pana do 
zaangażowania się w działalność samorządową? 
L.W.: Uważam, że był to zwykły przypadek, chociaż niektórzy 
mówią, że nie ma przypadków… Pracowałem wówczas w biu-
rze projektów. Po zakończeniu pracy, po przejściu na emeryturę, 
a było to czas transformacji, kolega namówił mnie, abym po-
szedł z nim do siedziby ówczesnego Komitetu Obywatelskiego, 
mieszczącej się przy Rynku Podgórskim, i posłuchał dyskusji na 
temat strategii rozwoju Podgórza. Poszedłem więc i po spotkaniu 
stwierdziłem, że jest dużo pracy, którą należy wykonać dla dobra 
społeczeństwa. Tam też poznałem przedstawicieli Komitetu Oby-
watelskiego, którzy namówili mnie, bym wystartował do Rady 
Dzielnicy Podgórze. Kandydowałem pod hasłem: „Zwiększyć rolę 
dzielnicy w życiu miasta”. Po wyborach samorządowych, chociaż 
żadnej kampanii nie prowadziłem, okazało się, że zostałem przez 
mieszkańców Podgórza wybrany na radnego w naszej dzielnicy. 
Moja pierwsza kadencja trwała 2 lata. Następnie wystartowałem 
ponownie i znów zostałem wybrany. To wtedy zacząłem pełnić 
funkcję zastępcy przewodniczącego rady. Ale najważniejsza w tym 
wszystkim były dla mnie nie funkcje, tylko działalność społeczna. 
Interesowała mnie konkretna praca na rzecz miasta, a szczególnie 
dzielnicy, nie sprawy polityczne, które były częstym tematem pod-
czas sesji rady miasta.

TO BYŁA DOBRA SZKOŁA ŻYCIA
z Leopoldem Wójcikiem rozmawia Martyna Nowak

M.N.: Jak Pan dzisiaj ocenia rodzącą się wówczas samorząd-
ność w nowej, wolnej Polsce?
L.W.: Oceniam wysoko pracę osób będących w radzie w tych la-
tach. W Dzielnicy XIII spotkałem wielu dobrych i wartościowych 
ludzi, którzy starali się polepszyć, ułatwić życie mieszkańcom 
Podgórza. Pamiętam, że jedną z pierwszych, istotnych spraw było 
naprawienie naszych bardzo zaniedbanych chodników i dróg. 
Z mojej inicjatywy przystąpiono również do odnowienia placu 
Niepodległości.

M.N.: Jakie działanie, podjęte w tych latach, uważa Pan za naj-
ważniejsze dla rozwoju Podgórza?
L.W.: Jednym z nich bez wątpienia było wprowadzenie rozwiązań 
ulepszających komunikację miejską. Wtedy po raz pierwszy poja-
wił się pomysł poprowadzenia linii tramwajowej z Podgórza do 
Rybitw. Zawsze też mówiłem, że trzeba ułatwiać codzienne życie 
mieszkańcom dzielnicy, szczególnie z rejonów położonych dalej 
od centrum Podgórza. 

M.N.: Jeśli mówimy o zmianach, to co sądzi Pan o współczes-
nym Podgórzu? Czy jest coś, co chciałby Pan w nim zmienić? 
L.W.: Widać, że zmiany są. I to na lepsze. Jednak chciałbym, by 
zajęto się także pomocą ludziom mieszkającym w trudnych wa-
runkach materialnych. W Krakowie jest wiele pustych mieszkań, 
dlaczego nie udostępnić ich ludziom biednym?

M.N.: W ostatnich latach dużą uwagę przywiązuje się do zno-
szenia barier architektonicznych z myślą o osobach niepełno-
sprawnych. Czy, zdaniem Pana, Podgórze jest przystosowane 
do potrzeb takich ludzi? 
L.W.: Niestety nie jest z tym u nas najlepiej, ale są to dopiero 
początki tego typu starań. Do znoszenia barier architektonicznych 
tak naprawdę zaczęto przywiązywać wagę po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej. Najgorzej jest z tramwajami: wciąż są takie, do 
których trudno wsiąść ludziom starszym, nie mówiąc już o niepeł-
nosprawnych. Gdybym wygrał dużą sumę pieniędzy w totolotka, 
to przeznaczyłbym je na zakup tramwajów niskopodłogowych...

M.N.: W 2012 roku pomógł Pan ująć oszustów wyłudzających 
pieniądze od osób starszych. Proszę opowiedzieć więcej o tej 
akcji.
L.W.: Pamiętam, że to był piękny, słoneczny poranek. Zadzwonił 
telefon i osoba po drugiej stronie przedstawiła się, że jest moją 
córką, Hanią. Szybko przekazała mi, że potrzebuje 45 000 zł. Tłu-
maczyła, że ma okazję zarobić dwa razy tyle… Spytałem, gdzie jest. 
Odpowiedziała, że niedaleko, bo akurat załatwia pilną sprawę. Do-
myślając się, że to nie Hania, spytałem dlaczego ma taki zmieniony 
głos, a ona odpowiedziała, iż ma chrypkę. Wtedy powiedziałem, 
że w domu nie mam tyle pieniędzy, toteż muszę iść do banku, 
a to potrwa około pół godziny. Ze zrozumieniem przyjęła to roz-
wiązanie i zaproponowała, że w takim razie po pieniądze przyśle 
kolegę [uśmiech].

M.N.: Co było dalej? Zadzwonił Pan od razu na policję?
L.W.: Już w trakcie rozmowy z naciągaczką miałem gotowy plan 
działania. Gdy się rozłączyłem, od razu zadzwoniłem na policję, 
ale zrobiłem to z telefonu komórkowego, bo przypuszczałem, że 

Pan Leopold Wójcik mieszka w Podgórzu. Ma 90 lat. Z zawodu 
jest magistrem inżynierem budownictwa wodnego. W małżeń-
stwie przeżył szczęśliwie ponad 60 lat. Jest ojcem trójki dzieci, 
dziadkiem czworga wnucząt i pradziadkiem jednego prawnu-
ka. Jako osiemnastolatek trafi ł do AK, za co po wojnie doświad-
czył prześladowań. Po przejściu na emeryturę zaangażował się 
w pracę samorządu. Pracował na rzecz Dzielnicy XIII Podgó-
rze, w której pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego 
Rady i Zarządu. Za swoją pracę, aktywność i społeczną postawę 
został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim oraz odznaczeniami 
Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla Ziemi Rze-
szowskiej i Zasłużony dla Ziemi Przemyskiej.

Martyna Nowak: Panie inżynierze, wiem, że w czasie II wojny 
światowej bronił Pan naszej ojczyzny.
Leopold Wójcik: Miałem 14 lat, gdy wybuchła II wojna świa-
towa. Skończyłem właśnie pierwszą klasę gimnazjum. W 1944 
roku wstąpiłem do partyzantki. Przyjąłem pseudonim „Kryty”. 
Ponieważ byłem uczniem, Niemcy nie widzieli we mnie realnego 
zagrożenia i nie przypuszczali, że mógłbym być partyzantem. 
Tymczasem należałem do I Pułku Strzelców Podhalańskich, do 
oddziału porucznika „Adama”. Mojemu ojcu trudno było ten fakt 
zaakceptować. Tamten czas miał wpływ na moje dalsze życie…

M.N.: Ale po wojnie nie obyło się bez aresztowania?
L.W: Moje powojenne wspomnienia są smutne... W 1948 roku 
aresztowano mnie i przetrzymywano. Byłem już wtedy studentem 
trzeciego roku Politechniki. Najpierw trafi łem do aresztu w bu-
dynku znajdującym się przy Placu Inwalidów w Krakowie, a po-
tem przetrzymywali mnie w Nowym Targu. Przesłuchiwano mnie 
około miesiąca, co miało wpływ na moje studiowanie. Ale w No-
wym Targu trafi ł się wysokiej rangi człowiek, który zainteresował 
się moim losem. Dopytywał, dlaczego się tam znalazłem. Powie-
działem w sposób arogancki, pełen buntu i determinacji, że jestem 
w tym miejscu, bo kocham ojczyznę i walczyłem za nią [płacz]. 
Po kilu dniach zostałem zwolniony. Mogłem wrócić do Krakowa 
i dzięki wyrozumiałości wykładowców kontynuować studia.

oszuści będą sprawdzać, czy 
gdzieś dzwonię. I tak istotnie 
było – po kilku minutach za-
dzwonił telefon. Nie odebrałem 
go jednak, przecież powinie-
nem być w banku. Tymczasem 
policjanci zjawili się szybko. 
Gdy upłynęły kolejne minuty, 
telefon zadzwonił ponownie. 
Odebrałem, a kobieta udająca 

Hanię kazała mi przeliczyć pieniądze. Zareagowałem zniecierpli-
wieniem. Wtedy ona stwierdziła, że w takim razie przyjdzie zaraz 
kolega. Wyszedłem przed dom, trzymając przygotowaną przez 
policjantów kopertę w ręku. Gdy zobaczyłem nieznajomego, po-
dałem mu rękę. Zapytałem, czy to jemu mam przekazać pieniądze. 
Potwierdził. Wtedy policjanci ujęli przestępcę. Zostałem pochwa-
lony za profesjonalne załatwienie sprawy [uśmiech]. Ja natomiast 
zarzuciłem policji brak profesjonalizmu. Przecież ujęto tylko jed-
nego przestępcę, a gdyby namierzono telefon, z którego do mnie 
dzwoniono, można byłoby schwytać całą szajkę naciągaczy.

M.N.: Gratuluję postawy! Skąd w Panu tyle odwagi i determi-
nacji?
L.W.: Miałem dobrą szkołę życia: harcerstwo, partyzantka, nauka, 
praca. Spotkałem mądrych i prawych ludzi, którzy pokazali, jak 
żyć. Przyzwyczaiłem się do walki. Życie nauczyło mnie, aby nigdy 
się nie poddawać. Uważam, że należy walczyć z wszelkimi przeja-
wami bandytyzmu, nieuczciwości. Nie wolno zgadzać się na zło! 

M.N.: Dziękuję Panu za rozmowę i poświęcony czas.
L.W.: I ja dziękuję za spotkanie. Czasem dobrze jest wrócić do 
przeszłości.

Tekst zajął pierwsze miejsce w konkursie wiedzy o Podgórzu. Autorką 
jest uczennica Gimnazjum nr 35, która pracowała pod kierunkiem 
Marii Fortuny-Sudor.

Rok 1947 na ćwiczeniach 
z miernictwa 
na II roku Politechniki

Lipiec 1946 r. 
z 42. drużyną Harcerzy z Krakowa 
na obozie w Zakopanem

Rok 1948. 
Praktyka budowlana 
przy budowie drogi 

Kraków–Zakopane – rejon Rdzawki 
na III roku Politechniki

Styczeń rok 1945 po powrocie 
z partyzantki do domu
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LATO nad Bagrami

Korzystaj z atrakcji, zdobądź Bilet na Bagry i weź udział  w losowaniu nagród
Wsiądź do balonu i zobacz Bagry z lotu ptaka!(od godz. 18.00, tylko w przypadku dobrych warunków atmosferycznych)Zorbing…  wejdź do kuli  i tocz się do wody

Rada Dzielnicy XIII Podgórze  
oraz Dom Kultury „Podgórze” 
     zapraszają na

Zawody sportowe:
Turniej o tytuł Sportowej Rodziny z Podgórza,  a ponadto:
regaty żeglarskie + strzelanie z łuku historycznego  
i sportowego z olimpijczykiem + konkurencje piłkarskie

www.dzielnica13.krakow.pl                        facebook.com/DzielnicaXIIIPodgorze

plaża przy ul. Koziej

Korzystaj z atrakcji, zdobądBilet na Bagry i weź udział 

zystaj z atrakcji, zdobąd
ystaj z atrakcji, zdob

w losowaniu nagród

et na Bagry i weź g y i we

W PROGRAMIE: 
– występy dzieci z podgórskich szkół i przedszkoli

– konkursy i zabawy animowane ze sceny

– STREET DANCE Szkoła Tańca Twin Steps 

– koncert  zespołu Jenny The Heroine

– koncert zespołu Małe Ważne Sprawy 

– koncert zespołu Scar Crash

Ponadto:
– pokazy Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej
– pokaz sztuk walki: kung fu i  szermierka japońska
– warsztaty naukowe dla dzieci
– zajęcia z robotyki 
– plener malarski 
– czesanie fryzur i porady fryzjerskie
– malowanie twarzy
– dmuchana zjeżdżalnia, basen z kuleczkami  

oraz trampolina dla najmłodszych!
– bezpłatne rowerki wodne

Dla wszystkich dzieci darmowa wata cukrowa i popcorn!

182016
godz. 1400 - 2100

czerwca 
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