
KRONIKA KRAKOWSKAB6 | POLUB NAS NA FACEBOOKU
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

DZIENNIKPOLSKI24.PL

SOBOTA–NIEDZIELA, 27–28 GRUDNIA 2014
DZIENNIK POLSKI

LEKTURA NA WEEKEND

Dzieci czują się jak pod skrzydłami
prawdziwych Aniołów
Pomoc.Kiedypojawiają sięwdomach, rodzinywiedzą, że są otoczone ichwyjątkowąopieką. Stowarzyszenie „PiękneAnioły” sprawia, że
pokoje dzieci stają się kolorowe, a ich świat bardziej radosny. Doanielskiej ekipydołączają ofiarodawcy i chętni dowykonywania remontów

MagdalenaUchto
magdalena.uchto@dziennik.krakow.pl

Sulechów. Niewielka miejsco-
wość w gminie Kocmyrzów-
-Luborzyca. Natalia, Gabrysia
iRadek czekająprzydrzwiach.
Uśmiechnięci biegnądopokoju
dziewczynek. –Najbardziej po-
doba mi się brokat na ścianie.
I meble, łóżko, drzwi –wylicza
9-letnia Natalka. Darek kładzie
sięnaogromnejpufie.Przynim
pies.–Uwielbiatomiejsce–mó-
wi pani Sylwia, mama czwórki
dzieci.
Jeszczedoniedawna jej cór-

ki o takim pokoju mogły tylko
pomarzyć. Dopóki nie trafiły
na„PiękneAnioły”.PaniSylwia
samawychowujeczworodzieci
– Natalię, Gabrysię, Darka
i Radka. Mieszkają w starym,
wynajmowanymdomu.Dlatego
gdy Katarzyna Konewecka-
-Hołój, prezes stowarzyszenia
„PiękneAnioły”,zaproponowa-
łaremontpokojudladzieci,cała
rodzina nie posiadała się
ze szczęścia. – U dziewczynek
byłastarawykładzina,sofa,sta-
redrzwi–wymieniapaniSylwia.
Kiedy zjawiła się ekipa Fo-

rumMotocyklowego -Małopol-
skiegoChoppersClub(jedenzje-
go członków Dominik Górka
działa też w stowarzyszeniu
„Piękne Anioły”), marzenia
o pięknym pokoju zaczęły się
spełniać.Wporządkachprzyre-
moncie ochoczo pomagali wy-
chowankowie domu dziecka
wSieborowicach.
– To już jest zupełnie inny

dom–mówipaniSylwia.Piętro-
wełóżko,nowemebelki,biurko,
pościel–towszystkotworzywy-
jątkową całość. Gabrysia z Na-
talkąsiadająnadywanikuiroz-
kładająulubionezabawki.
Dziękipomocystowarzysze-

nia chłopcy dostali nowe łóżko
i pościel. Do rodziny trafiła też
tona węgla. –Wiem, że Anioły
trzymająnadnamipieczę.Wie-
rzę w to każdego dnia, gdy pa-
trzęnauśmiechniętebuziedzie-
ci –podkreślapaniSylwia.

Anioły ciepłego domu
Racławice.Najmniejszagmina
w powiecie miechowskim. Tu,
wdomupaniMariitrwająostat-
nieprzygotowania.ZachwilęAg-
nieszka iOliwkazobacząwyre-
montowany pokój. – Jeszcze

wnocymalowałamkorytarz,że-
byjużwszystkoładniewygląda-
ło–mówipaniMaria.
Dotychczaswarunkiwdomu

byłyfatalne.Niebyłoogrzewania
ani ciepłejwody. Zimą, na środ-
kupokoju,którypaniMariazaj-
mujezdziewczynkami,ustawia-
no piec typu koza. W łazience
stała stara wanna i gdzienieg-
dziepłytki,awprzedpokojusta-
re linoleum. Dziś jest nowa ła-
zienka, centralne ogrzewanie
i pięknie urządzony pokój
dziewczynek.
–Takbardzo chciałam, żeby

coś w domu się zmieniło, żeby
było cieplej i ładniej.Wszystkie
marzenia się spełniły–mówi9-
letniaAgnieszka.Przytula7-let-
nią niepełnosprawną Oliwkę.
Na nowym łóżku, obok dziew-

czynek, kładzie się rudy kot.
– Cieszę się, że dzieci w końcu
mają ciepło –mówiwzruszona
paniMaria.

Anioły dzieci z przystanku
Tobył25.pokójwyremonto-

wanydladziecizubogichrodzin
dzięki stowarzyszeniu „Piękne
Anioły”. Ale kolejne, nie tylko
w Małopolsce, oddawano co-
dziennie – aż do Bożego Naro-
dzenia. A wszystko zaczęło się
dwalatatemuwpewnemroźne
zimowepopołudnie.
– Było minus 18 stopni.

Odwiozłamdziecinaszkolnąwi-
gilię. Kiedywracałam, nieocze-
kiwanieskręciłamwzłymmiej-
scu. Wtedy zauważyłam
naprzystankudwojedzieci.Po-
myślałam,żepodwiozęjedodo-

muipojadędalej.Alekiedysta-
nęłam przed starym, drewnia-
nymdomemzoknamipozasła-
nianymikocami, ścisnęłomnie
w gardle – wspomina Katarzy-
na Konewecka-Hołój. Obdzwo-
niłaprzyjaciół.
–Odtegomomentuzastana-

wialiśmy się, co może zmienić
życiedzieciwychowującychsię
w ubogich rodzinach. Takich,
którewoląspędzaćczaspozado-
mem, bo ten nie jest miejscem,
w którym chce się mieszkać
–mówipaniKasia.
Grupa przyjaciół wpadła

więc na pomysł: „Będziemy re-
montować pokoje dla dzieci”.
„Piękne Anioły” wyruszyły
na poszukiwanie rodzinmiesz-
kających w trudnych warun-
kach.–Jest ichbardzodużo.Pa-

miętam, że pierwszy pokój od-
nowiliśmywŁuczycach–mówi.
Udało się wyremontować go
również dla dzieci spotkanych
naprzystanku.
Początki działalności łatwe

nie były. Potrzebni byli sponso-
rzy.AkcjęoficjalniepoparłyAn-
na Czartoryska-Niemczycka
i Magda Steczkowska. – Pani
Magda wspiera nas razem ze
swoimmężem i dziećmi, w któ-
rychzaszczepiaideępomocyin-
nym.Naremontjednegozpoko-
jówprzekazałanawetwygraną
odcinkaprogramu„Twojatwarz
brzmi znajomo” – mówi pani
Kasia.
Stowarzyszenie nie zbiera

pieniędzy,tylkoprosiokonkret-
ne produkty. – Na Facebooku
ogłaszamy, że na przykład re-

montujemypokójdlaAgnieszki
iOliwii i potrzebna jest lampka
czyłóżkookonkretnychwymia-
rach. Na tym portalu zamiesz-
czamyfotografiesprzedremon-
tu ipo jegozakończeniu.Każdy
możewięczobaczyć,gdzietrafi-
łaofiarowanaprzezniegorzecz.
Sukcesem jest to, że ludzie nam
ufają – zaznacza Katarzyna
Konewecka-Hołój.

Anioły i przyjaciele
Liczbasponsorówrośnie.–Kasię
poznałam podczas akcji „Czy-
ste Tatry”. Kiedy opowiedziała
mi o działalności stowarzysze-
nia,niemiałamwątpliwości,że
chcę się włączyć w pomoc dzie-
ciom. I stwierdziłam, że skoro
„Anioły” remontują pokoje, ja
pomogęwodnawianiułazienek
–mówiKarolinaSołowow,dzię-
ki której udało się nawiązać
współpracę z firmą „Cersanit”.
Pierwszą oddaną łazienką była
tawgminieRacławice.
Do„PięknychAniołów”dołą-

czyliteżsportowcy.Małopolskie
ZrzeszenieMuaythaiRaczadam
Krakówzakupiłopiecwrazma-
teriałami potrzebnymi do jego
instalacji i ofiarowało go rodzi-
nie w powiecie miechowskim.
Udało się równieżznaleźć chęt-
nych do przeprowadzania prac
remontowych.Tewykonująalbo
przedstawiciele Małopolskiego
ChoppersClubalbowięźniowie
czterech zakładów karnych
zMałopolski,albowychowanko-
wie Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich
zRaciborza.
Mariusz, który przebywa

wZakładzie KarnymwKrako-
wie-Nowej Hucie w pracach
uczestniczy od samego począt-
ku. Szpachluje, maluje, układa
płytki, instalujecentralneogrze-
wanie. –Aż trudnouwierzyć, że
dziecimieszkająwtak ciężkich
warunkach. Pamiętam, jak
wjednymzdomówzakładaliśmy
ogrzewanie.Kiedychłopiecwró-
cił ze szkoły ipoczuł, jak jest cie-
plutko,zacząłpłakaćidałmicze-
koladę. Sam ją od kogoś dostał.
To był bardzomiły i wzruszają-
cymoment–zapewniaMariusz.
***
W stowarzyszeniu „Piękne
Anioły”działa15osób.Rodziny
pod ich opieką czują się jak
pod skrzydłami prawdziwych
Aniołów.

Sulechów. Przed remontem dzieci miały starą sofę
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...teraz Natalia i Gabrysia śpią na nowym piętrowym łóżku
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W Racławicach dzieci nie miały nawet ogrzewania
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Po remoncie, dzięki „Aniołom” i darczyńcom, mają ciepło i ładnie
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Modernizacjetorowisk,nowali-
niatramwajowa,większastrefa
płatnegoparkowaniaczyrozwój
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
to tylko cześć zadań, którema-
ją zostać zrealizowane w ciągu
najbliższych dwunastu miesię-
cy. Będą onewyjątkowoważne
z perspektywy rozwoju tran-
sportumiejskiegowKrakowie.

Toaleta zamknięta od lat
Wnajbliższych tygodniach ru-
szyćmaoczekiwanyodkilkulat
gruntownyremontzniszczone-
godworcawPłaszowie.Symbo-
lemkompromitacjikolejarzysta-
łysięjednakubikacjenatejdru-
giejnajwiększejkrakowskiejsta-
cji kolejowej. W 2010 roku
toalety zostały zamknięte, bo...
nie były modernizowane od 40
lat i sanepid nie dopuścił ich
dodalszegoużytkowania.Sąnie-
czynnedodziś.Wzamianpoja-
wiły się tylko przenośne WC
wzaroślachobok dworca.
Terazwkońcu,zarównoubi-

kacje, jak i cały dworzec zmie-
ni swoje oblicze. Remont zgod-
niezharmonogramemtrwaćma
do końca 2015 roku. Budynek
zostanie nieco pomniejszony
(wyburzonabędziebocznaczęść
parterowa obiektu), ale jedno-
cześniestaniesiębardziej funk-
cjonalnyinowoczesny.Odnowio-
na zostanie elewacja, dach, po-
czekalnia, pojawią się noweok-
na,drzwi,tablicawyświetlająca
rozkład jazdy itd. Wydzielona
będzierównieżczęśćusługowo-
-handlowa.

Z przystanku na peron
Zmodernizacją płaszowskiego
dworca związana jest też kolej-
naważnainwestycja.Najpóźniej
do września uruchomiona po-
winna zostać nowa linia tram-
wajowałączącaul.LipskązWie-
licką.Dziękiniejtramwajejadą-
cezwielkichpodgórskichosied-
li (Bieżanowa i Kurdwanowa)
do ronda Grzegórzeckiego nie
będą musiały już tkwić w kor-
kach,m.in.naulicyStarowiślnej.
Pomiędzyprzystankami„Kabel”
i „Dworcowa” w Prokocimiu
skręcą w prawo i przejadą
podwóchgigantycznychestaka-
dachmierzącychłącznieok.600
metrów.Icoważne,jedenzprzy-

stanków na nowej trasie zosta-
nie zlokalizowany właśnie
naestakadzie,dokładnienadpe-
ronami stacji w Płaszowie. Po-
dróżniniebędą jużwięcmusie-
li przechodzić kilkaset metrów
odprzystanku„Dworcowa”,tyl-
kozejdąwprostnastacjęiszyb-
koprzesiądąsięnapociąg.

Szyny do Mistrzejowic
Urzędnicymiejscypowinniwy-
korzystać najbliższy rok na in-
tensywne przygotowania niez-
będnej dokumentacji do budo-
wy kolejnych torowisk. Chodzi
m.in. o linię zKrowodrzyGórki
do Górki Narodowej, która ma
powstaćdo2018r.Uzyskanapo-
winnazostaćtakżedecyzjaśro-
dowiskowa dla nowej linii
do Mistrzejowic (od ulicy Mo-
gilskiejm.in. przezMeissnera),
która może powstać w ciągu
5–6najbliższych lat.

Szybciej wokół Plant
2014rokbyłzmarnowanywkon-
tekście rozwiązania bodaj naj-
większego problemu krakow-
skiejkomunikacjimiejskiej,czy-
lifatalnegostanuwielutorowisk.
W ciągu ostatnich dwunastu
miesięcyZarządowiInfrastruk-
tury Komunalnej i Transportu
udałosięgruntowniezmoderni-
zować tylko szyny przy pl. Bo-
haterów Getta i wzdłuż ul.
Mogilskiejdopl.Centralnego(do

połowyprzyszłegorokuwpełni
zakończyćma się ta inwestycja
wrazzprzebudowądróg).
Zapowiedzi były jednak

owiele szersze. Urzędnicy pla-
nowali wydać 100 mln złotych
namodernizację trzynastuklu-
czowych torowisk m.in. wokół
Plant, gdzie tramwaje muszą
zwalniać do pięciu kilometrów
na godzinę, aby w ogóle bez-
piecznieprzejechać.Dramatycz-
nie sytuacja wygląda także
wwielupunktachNowejHuty.
Jerzy Marcinko, dyrek-

tor ZIKiT przez wiele miesięcy
tłumaczył, że czeka na decyzję,
czyKrakówotrzymadofinanso-
wanieunijnedoremontutorów.
Minął rok,miastodofinansowa-
nia nie dostało, większość klu-
czowychtorowiskniezostałood-
nowionych.Naszczęściewpro-
jekciebudżetuna2015rokzapi-
sane zostały pieniądze
nanaprawę szynm.in.w ul. Po-
dwaleiBasztowej.Pierwszerobo-
typowinnyruszyć jużwmarcu.
Jeśli taksięniestanie, tomiastu
grozi kompletny paraliż, bo
postarychizniszczonychtorach
jużniedługopojazdywogólenie
będąmogłysięporuszać.
Ważnerównież,abyniepow-

tórzyła się historia jak ze słyn-
nym już pociągiem Pendolino.
MPK zamówiło bowiem 36 no-
woczesnychniskopodłogowych
tramwajów, które produkuje

bydgoska PESA. Zaczną wozić
podróżnych poKrakowiewpo-
łowie przyszłego roku (kurso-
waćbędąm.in.naliniinr4łączą-
cej Wzgórza Krzesławickie
z Bronowicami Małymi). Waż-
ne więc, aby miały w ogóle
po czym jeździć i mogły poka-
zać swoje atuty. Nie tak jak
Pendolino,któreprzezbrakod-
powiednich torów jeździ z po-
dobnąprędkościądostarychkil-
kudziesięcioletnichskładów.

Kontroler w mundurku
Oprócz poprawy stanu infra-
strukturywprzyszłymrokuko-
nieczne jest wprowadzenie
zmianwtaryfiebiletowejkomu-
nikacjimiejskiej.Przedewszyst-
kim chodzi owprowadzenie bi-
letów przystankowych, dzięki
którym pasażerowie płaciliby
za liczbę przejechanych przy-
stanków,aniezaczasspędzony
w tramwaju czy autobusie. Po-
dróżniniemusielibysięjużmar-
twić, że ich bilet traci ważność,
gdy autobus stoi w korku. Co
ważne, za nowymi biletami są
radni miejscy. – Będziemy na-
mawiaćprezydentanawprowa-
dzenienowejtaryfy–zapowiadał
nałamach„DP” radnyDominik
Jaśkowiec.
Wartopamiętać,żejużzakil-

kamiesięcyzmienisiętakżespo-
sóbkontrolibiletów.Krakówpój-
dzie w ślady innych polskich

miast iwpołowieprzyszłegoro-
ku w tramwajach i autobusach
pojawią się pierwsi umunduro-
wani kontrolerzy. Piotr Hama-
rnikzZIKiTtłumaczy,żechodzi
przedewszystkimoto,abykon-
troleprowadzonebyływbardziej
nowoczesnyicywilizowanyspo-
sób.Aleniewszyscykontrolerzy
pracować będą w jednolitych
strojach.Częśćznichdziałaćbę-
dziezzaskoczenia.

Więcej parkomatów
Kolejnezmianypojawiąsiętak-
że w strefie płatnego parkowa-
nia. Od czerwca zostanie znów
poszerzona.Parkomatyustawio-
nebędąwczęściDębniki nado-
datkowych obszarach Krowo-
drzy iGrzegórzek.Nowa strefa
naDębnikachobejmieterenmię-
dzybulwaramiwiślanymi,auli-
camiMonteCassinoiNowaczyń-
skiego. WKrowodrzy sięgnie

doal.Kijowskiej, awGrzegórz-
kach do nasypu kolejowego
przyul.Rakowickiej,azdrugiej
stronydoul.Mogilskiej.
Wciążotwartepozostajepy-

tanie, czy to już ostatnia korek-
tagranicstrefy.Pojawiająsiębo-
wiemgłosykolejnychmieszkań-
cówobawiającychsięomiejsca
parkingowem.in. w rejonie os.
Podwawelskiego.

Kolej rozkopie Kraków
Oprócz wspomnianego wcześ-
niej remontu dworca
wPłaszowie, 2015 rokobfitował
będziewinwestycjekolejoweza-
równow samymKrakowie jak
i w całej Małopolsce. Przede
wszystkim ruszyćma (prawdo-
podobniewokolicachmaja)bu-
dowałącznicykolejowejKraków
Zabłocie - KrakówKrzemionki,
dziękiktórejpociągijadącem.in.
natrasieKraków–Zakopanenie
musiałyby już wjeżdżać na sta-
cję w Płaszowie i tam zmieniać
kierunku, ale bezpośrednio do-
jeżdżałyby doDworca Główne-
go. To zaś dałoby krótszy czas

przejazdu nawet o kilkanaście
minut.Zbudowanemająwięczo-
staćdwiegigantyczneestakady.
Towłaśnieponich–odstacjiKra-
ków Krzemionki nad skrzyżo-
waniemul.WielickiejiPowstań-
cówWielkopolskich oraz dalej
nad ul. Hetmańską aż do stacji
KrakówZabłocie–mająbyćpo-
prowadzone tory. W najwyż-
szympunkcieestakadamierzy-
łaby14,5m,wnajniższym–7,51
m. Każda z nichmiałaby ponad
kilometrdługości.Pracepotrwa-
jąminimum20miesięcy.
Wpołowierokumasięnato-

miast zakończyćmodernizacja
torów do lotniska w Balicach.
Wtedyteżdojeżdżaćzacznietam
SzybkaKolejAglomeracyjna.

Krok w stronę metra
Realizacja wszystkich wymie-
nionychprojektównapewnodo-
prowadziłabydotego, żepodró-
żowaniepomieściemożebyćdu-
żo przyjemniejsze i sprawniej-
sze. Miarą rozwoju Krakowa
i skuteczności urzędników pre-
zydentaMajchrowskiego będą
przedewszystkimdwiekluczowe
inwestycje, czyli budowametra
zNowejHutydoBronowicitzw.
trasyŁagiewnickiej.Jeśli pierw-
szaliniametramiałabypowstać
przywsparciu unijnych pienię-
dzy znowej perspektywyna la-
ta 2014 – 2020,w2015 rokumia-
sto musi rozpocząć prace
nadtzw.studiumwykonalności.
Na razie jednak urzędnicy
odsierpnia tylko czekają na od-
powiedź z Ministerstwa Infra-
struktury iRozwoju, do którego
złożyliwniosek o sfinansowanie
studium.Niestety, sprawamoże
zakończyćsiętakjakwprzypad-
kuwnioskuopieniądzenamoder-
nizacjętorowisk.Jeślimiastonie
podejmiezdecydowanychdziałań
iwnajgorszymwypadku samo
niesfinansujeprzygotowaniastu-
dium,toometrzebędziemymogli
zapomniećnadługielata.
Podobnie zdecydowanych

działańwprzyszłymrokupotrze-
ba w sprawie budowy trasy
Łagiewnickiej.NarazieKraków
podpisałzespółkąPolskieInwe-
stycjeRozwojowewstępnąumo-
węowspólnejrealizacjitejinwe-
stycji. Trasa miałaby powstać
wciąguczterechnajbliższychlat.
Abytaksięstało, jużpodkoniec
przyszłegorokupowinienzostać
wybranywykonawca.

Szyny wokól Plant są w tak fatalnym stanie, że tramwaje muszą zwalniać, aby bezpiecznie przejechać
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Będziemy namawiać 
prezydenta, aby 
wprowadzone zostały 
bilety przystankowe 
Dominik Jaśkowiec

radnymiejski
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To będzie kluczowy rok dla rozwoju
krakowskiej komunikacji miejskiej
Inwestycje.Jeżeliwładzemiasta dobrzewykorzystają najbliższedwanaściemiesięcy, podróżowaniepo stolicyMałopolskimożewkońcu stać
się owiele sprawniejsze i przyjemniejsze. Potrzeba jednak zdecydowanychdziałań i odważnychdecyzji. Ado zbudowania jest naprawdędużo


