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To nieodłączny element krajobrazu Krakowa. 
Cztery kominy elektrociepłowni w Łęgu góru-
ją nad miastem od lat 70. Do czego służą i co 
się z nich wydobywa? Sprawdzamy.

Zacznijmy od tego, że nie wszystkie  
z nich faktycznie są kominami. Te dwie niż-
sze i szersze budowle to chłodnie kominowe. 
Ich zadaniem jest schładzanie o ok. 8 stopni 
Celsjusza wody w zamkniętym obiegu elek-
trociepłowni. Chodzi o ogromne ilości: w za-
kładzie krąży jej ok. 34 tysięcy ton.

– Ochłodzona w ten sposób woda poprzez 
układy pompowe doprowadzana jest do skra-
placzy turbin, chłodnic oleju smarującego 
łożyska turbin i innych urządzeń w elek-
trociepłowni – tłumaczy Maria Niewierko, 
rzecznik prasowy PGE Energia Ciepła S.A.

Obydwie z tych chłodni powstały w la-
tach 70. – jedna w połowie, druga pod ko-
niec. Mają odpowiednio 95 i 93 m wysokości.  
W dolnej części ich średnica osiąga 75 me-
trów, a górny pierścień – 43 metrów.

Najwyższy w mieście

Wyższy komin, który ma aż 260 m wyso-
kości, jest najwyższą budowlą Krakowa. Na 
co dzień pozostaje wyłączony. – Wykorzy-
stywany jest wyłącznie w sytuacjach awa-
ryjnych oraz podczas rozruchów i wyłączeń 
kotłów – mówi przedstawicielka firmy.

To z tego komina wydobywa się od cza-
su do czasu ciemny dym. Dzieje się tak pod-
czas rozruchu urządzeń energetycznych,  
a wszystko przez wykorzystywane w tym cza-
sie paliwo rozpałkowe, czyli olej opałowy. 
– Jest to standardową częścią procesu tech-
nologicznego, zawartą w pozwoleniach śro-

dowiskowych – zapewnia Maria Niewierko.
Jeszcze niedawno najwyższy komin miał 

„brata bliźniaka”. 225-metrowy obiekt został 
wyburzony w 2017 roku. Postępy śledził cały 
Kraków. Prace robiły wrażenie szczególnie 
na zdjęciach z drona – na samym szczycie 
ogromnej wieży zamontowana została spe-
cjalna platforma, a na niej, jak gdyby nigdy 
nic, pracowała koparka.

Nowy dba o czystość

Wszystko to działo się wówczas, kiedy 
obok dwóch wysokich kominów stał już 
nowy, o połowę niższy. 120-metrowy komin  
o średnicy ponad ośmiu metrów został od-

dany do użytku cztery lata temu. Jego budo-
wa wynikała z faktu, że elektrociepłownia 
musiała się dostosować do nowych unijnych 
przepisów dotyczących emisji zanieczysz-
czeń, które zobowiązały ją do posiadania in-
stalacji odsiarczania.

– Komin służy do odprowadzenia 
oczyszczonych spalin po instalacjach odpy-
lania, odazotowania oraz mokrego odsiar-
czania spalin. Biały obłok to para wodna,  
która wydobywa się z komina nowej insta-
lacji oczyszczania spalin – tłumaczy Maria 
Niewierko.

Wykorzystana tam technologia pozwala 
na pozbycie się niemal całości zanieczysz-
czeń. – Spaliny w elektrociepłowni oczysz-

czane są najpierw w instalacji odazotowania, 
a następnie w elektrofiltrach. Na tym etapie 
wyłapywane jest ponad 99% pyłów. Następ-
nie spaliny oczyszczane są ze związków siar-
ki i pozostałych pyłów w Instalacji Mokrego 
Odsiarczania Spalin – wylicza przedstawi-
cielka PGE Energia Ciepła. 

Wraz z działającymi elektrofiltrami insta-
lacja sprawia, że do atmosfery wydobywa się 
wielokrotnie mniej tlenków siarki, tlenków 
azotu i pyłów w stosunku do lat ubiegłych.  
W efekcie spaliny na wylocie z komina skła-
dają się głównie z azotu, tlenu, dwutlenku 
węgla i pary wodnej, a więc substancji nie-
szkodliwych – z wyjątkiem CO2, którego 
emisja wpływa na powstawanie efektu cie-
plarnianego.

Tak zostanie

Wszystkie kominy trzeba na bieżąco ser-
wisować i konserwować. Zgodnie z przepisa-
mi, muszą przechodzić regularne kontrole, 
elektrociepłownia ma też swój program re-
montowy, w ramach którego prowadzi tam 
różne prace.

W Gdyni, Toruniu i Lublinie na komi-
nach należących do PGE zamieszkały sokoły 
wędrowne, a ich gniazda można na bieżąco 
obserwować w internecie, dzięki zainstalo-
wanym kamerom. Niestety, w przeciwień-
stwie do innych miast, krakowskie kominy 
nie mają swoich stałych mieszkańców.

Zdjęcia robione elektrociepłowni po 2017 
roku pozostaną jeszcze długo aktualne. Za-
kład nie ma w planie ani budowy nowych 
kominów, ani wyburzenia tego najwyższego. 
Choć nie codziennie, wciąż jeszcze jest po-
trzebny.

Czego nie wiesz o kominach elektrociepłowni

O podjęcie konkretnych działań i wezwanie 
prezesów ArcelorMittal do wycofania się z de-
cyzji o wygaszeniu wielkiego pieca w krakow-
skiej Nowej Hucie – takich kroków oczekuje 
od rządu prezydent Jacek Majchrowski. 

W połowie maja gospodarz Krakowa wy-
słał list do premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Na trzech stronach samorządowiec 
wylicza, jakie działania podjęła spółka Ar-
celorMittal w modernizację krakowskiego 
oddziału. Pisze, że na przystosowanie nowo-
huckiego kombinatu zarząd firmy przezna-
czył ponad trzy miliardy złotych. 

Według Jacka Majchrowskiego wygasze-
nie wielkiego pieca może spowodować utratę 

miejsca pracy dla 1,2 tys. osób w samej hu-
cie, a liczba może dojść nawet do 7 tys. osób, 
jeśli uwzględni się załogi firm współpracują-
cych z ArcelorMittal. 

– Czując się odpowiedzialnym za los pra-
cowników krakowskiej huty, ich rodzin oraz 
konsekwencje gospodarcze wygaszenia wiel-
kiego pieca, wnoszę o podjęcie przez pana 
premiera stanowczych kroków wobec Arce-
lorMittal Poland – napisał prezydent. 

O podobne wsparcie zaapelowali do 
premiera krakowscy radni w specjalnej re-
zolucji. Według autora dokumentu szef rzą-
du powinien skoordynować pracę minister 
przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz oraz 
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. 

Walka o wielki piec

Z okazji 70-lecia powstania Nowej Huty gru-
pa krakowskich radnych wyszła z inicjatywą 
podjęcia uchwały w sprawie nazwania jed-
nego z nowohuckich placów imieniem bu-
downiczych tej dzielnicy. Wszystko po to, aby 
uczcić bezimiennych twórców największej 
z krakowskich dzielnic.

Pomysłodawcą projektu jest radny Łu-
kasz Sęk, który z początkiem marca tego 
roku zapytał mieszańców Nowej Huty, 
które miejsce ich zdaniem byłoby naj-
właściwsze dla upamiętnienia budowni-
czych dzielnicy. Wybór padł na plac przy  
Os. Willowym przed pocztą, na rogu ulic Sta-
nisława Mierzwy i Gustawa Daniłowskiego. 
Okazało się jednak, że obszar ten nosi już 
swoją oficjalną nazwę - Plac przy Poczcie. 
Wobec tego pomysłodawca poszukuje innej 
lokalizacji. 

– Póki co nie chcę zdradzać jakie miejsca 
biorę pod uwagę. Wszelkie ustalenia chciał-
bym czynić w  porozumieniu z  mieszkańca-
mi dzielnicy i po konsultacji z nowohuckimi 
radnymi – wyjaśnia radny.

Budowniczowie. Narodziny Miasta

Inspiracją dla projektu uchwały była wy-
stawa pod nazwą: „Budowniczowie. Naro-
dziny Miasta” powstała z inicjatywy fundacji 
Faktor Kultura. Przedstawiono w niej por-
trety, fotografie oraz nagrania przybliżające 

twórców Nowej Huty. – Nie chcieliśmy, aby 
historie budowniczych tej części miasta po-
szły w zapomnienie – wyjaśnia pomysłodaw-
ca podjęcia uchwały.

 – Wernisaż wystawy pokazał nam jak 
ważne jest upamiętnienie i uświadomienie 
mieszkańcom Nowej Huty znaczącej roli 
budowniczych w powstawaniu dzielnicy  
– dodaje radny. Sęk zwraca uwagę, że dzięki 
poświęceniu tych ludzi, które niejednokrot-
nie wiązało się z przeprowadzką z odległych 
części Polski, finalnie udało się wybudować 
dzielnicę, która wskazywana jest jako wzór 
zrównoważonego budownictwa - z dużą ilo-
ścią mieszkań, dobrą komunikacją, ale i  te-
renami zielonymi. 

Upamiętnić żyjących

Również data jest nieprzypadkowa.  
W ocenie pomysłodawcy 70-ta rocznica po-
wstania Nowej Huty do najlepsza okazja do 
tego, aby upamiętnić tych dzięki którym ta 
dzielnica istnieje. –  Żyją jeszcze ostatni bu-
downiczowie Nowej Huty, którzy mogliby 
osobiście uczestniczyć w tych wydarzeniach. 
Osoby tworzące naszą dzielnicę wcześniej 
nie zostały w żaden sposób upamiętnione  
– dodaje radny.

Wedle szacunków radnego Sęka, projekt 
uchwały w sprawie uczczenia budowniczych 
winien być gotowy na kolejną lub najdalej 
następującą po niej sesję rady miasta. 

Kraków chce upamiętnić 
budowniczych Nowej Huty

FOT. PGE Energia Ciepła S.A.
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Historia krakowskiej elektrociepłowni sięga 1963 roku,  
kiedy podjęto decyzję o powstaniu nowoczesnego, głównego  
źródła energii cieplnej dla miasta. Niespełna siedem lat  
później do mieszkańców Krakowa popłynęło ciepło  
z pierwszego kotła wodnego. Obecnie krakowska  
elektrociepłownia PGE Energia Ciepła jest największym  
producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta.  
Ma ponad 70 proc. udziału w rynku ciepła sieciowego. 

Krakowska elektrociepłownia aktywnie działa w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, biorąc udział w miejskim  

programie ograniczania niskiej emisji PONE, który ma  
na celu całkowitą likwidację indywidualnych piecyków  
węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami 
ogrzewania, takimi jak ciepło sieciowe produkowane  
w elektrociepłowni. 

Jednym z przykładów innowacyjnego rozwiązania  
zastosowanego w elektrociepłowni jest akumulator ciepła – 
największy w Polsce południowej. Dzięki niemu chronione 
jest środowisko oraz zwiększa się bezpieczeństwo dostaw 
ciepła dla klientów. 

PGE Energia Ciepła  
w Krakowie
Oddział nr 1 w Krakowie

W Krakowie znajduje się także Departament Badań i Rozwoju,  
którego zadaniem jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w obszarach 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dystrybucji ciepła  
oraz odnawialnych źródeł energii w procesie wytwarzania ciepła. 
Działania badawczo-rozwojowe są realizowane we współpracy  
z instytucjami naukowymi na terenie całej Polski.

Partner programu  
promującego  
ciepło sieciowe

Centrum Usług Wspólnych, które powstało w 2010 roku, 
świadczy wysokiej klasy usługi  w obszarze zakupów,  
finansów, IT, zasobów ludzkich i administracji   
dla wszystkich spółek i oddziałów PGE Energia Ciepła.

Oddział nr 2 CUW w Krakowie

REKLAMA
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Wielki piec i stalownia mają być wygaszone 
we wrześniu. W rozmowie ze Stefanem Dzien-
niakiem, prezesem Hutniczej Izby Przemysło-
wo-Handlowej, rozmawialiśmy o skutkach 
działań ArcelorMittal w krakowskim kombi-
nacie.

Dominika Kowalczyk, LoveKraków.pl: Okiem 
specjalisty, huta próbuje się ratować czy jed-
nak jest to pierwszy krok do całkowitego za-
mknięcia kombinatu?

Stefan Dzienniak, prezes HIPH: Jakby-
śmy nie oceniali działań zarządu, sytuacja  
w Krakowie jest trudna. Wygaszanie ostat-
niego wielkiego pieca jest wyjątkowo nie-
korzystne. Zmartwiło to całe środowisko. 
Jednak komunikat poszedł, ale piec pracuje 
do września. To daje prawie trzy miesiące 
na ewentualne korekty strategii i taktyki. Ja 
nadal mam nadzieję, że to jeszcze nie będzie 
koniec huty.

Powody podane przez zarząd koncernu są re-
alne?

Tak, ponieważ głównymi przyczynami 
są przesłanki gospodarcze i ekonomiczne. 
Amerykańskie cła wprowadzone na stal  
w ubiegłym roku zmieniły ogólnoświatowy 

Problem krakowskiej huty 
to problem całego hutnictwa

W piątek po południu doszło do spotkania mi-
nister z przedstawicielami ArcelorMittal. Po 
spotkaniu Emilewicz podkreślała, że „zakła-
dy hutnicze w Dąbrowie Górniczej i Krakowie 
są nam dzisiaj bardzo potrzebne”.

– Patrzę w ogóle na tę decyzję nie tylko 
z perspektywy Krakowa, chociaż oczywi-
ście pochodzę z tego miasta i z hutą byłam 
związana przez wiele lat, więc dla mnie była 
to bardzo ważna informacja. Jednak w tym 
kontekście patrzymy na nią zupełnie inaczej, 
z perspektywy całej gospodarki – podkreśla 
minister. Jadwiga Emilewicz zapowiada sze-
reg rozmów zarówno z zarządem koncernu, 
jak i Komisją Europejską.

Wyraźny sprzeciw dla zamknięcia huty

Szefowa resortu przedsiębiorczości  
i technologii wyraźnie podkreśla, że nie zga-
dza się z decyzją zarządu krakowskiej huty. 
Planuje natomiast rozmowy i dyskusję na 
temat przyszłości krakowskiego kombinatu. 
Co więcej, podkreśla również jego istotną 
rolę w gospodarce całego kraju.

– Te dwa zakłady w Dąbrowie Górniczej  
i Nowej Hucie są nam dzisiaj bardzo potrzeb-
ne. Nasza gospodarka jest jedną z najszyb-
ciej rozwijających się w Europie – tłumaczy 
Emilewicz. – Mamy w planie realizację wielu 
inwestycji infrastrukturalnych, w których 
stal będzie bardzo potrzebna. Importowanie 
tego surowca dla całej branży jest komplet-
nie nieopłacalne – dodaje.

Rozmowy ze spółką ArcelorMittal mają 
potrwać przez najbliższe trzy miesiące. Do 
tego czasu wielki piec i stalownia będą nor-
malnie pracować.

Trzy ciężkie miesiące

Zarząd zapowiedział, że piec wygaśnie 
we wrześniu. Do tego czasu rząd będzie 
przekonywać koncern do wycofania się  
z pomysłu wygaszania ostatniego wielkiego 
pieca i stalowni. – Będziemy przede wszyst-
kim rozmawiać, przekonywać właściciela do 
tego, że skoro zainwestował tak dużo w swoje 
krakowskie aktywa, to wygaszanie krakow-
skiego pieca nie znajduje ekonomicznego 
uzasadnienia – wyjaśnia Jadwiga Emilewicz.

Rozmowy, których chce się podjąć MPiT, 
nie będą przebiegać tylko i wyłącznie z za-
rządem krakowskiej huty. – Będziemy dążyć 

Ministerstwo chce ratować hutę

obrót i globalnie wpływają na to, co się dzieje  
w Europie. A skutki są tragiczne. Wzrost im-
portu stali zza oceanu wynosi 3,5 mln ton,  
a to jest już bardzo dużo.

A co z państwami europejskimi?
Nasi wschodni sąsiedzi to dla naszych ro-

dzimych przedsiębiorstw największe zagro-
żenie. Jednym z głównych kryteriów, które 
nas wyróżniają, nie są umiejętności produk-
cji, doskonałość techniczna i jakościowa, ale 
koszty, jakie ponosimy w związku z polityką 
klimatyczną unii. Nasi sąsiedzi już takich 
kosztów nie ponoszą. A spowolnienie w Unii 
Europejskiej jest i to są fakty. Widzimy to  
w liczbach. Spadek produkcji wynosi kilka 
procent. Poza tym mamy droższe ceny prądu 
niż np. niemieckie huty.

Branża hutnicza jest w stanie ewentualnie 
wchłonąć obecnych pracowników kombina-
tu?

Hutnictwo nie jest w stanie zapewnić pra-
cy wszystkim. Korporacja może ich przetrzy-
mać przez kilka miesięcy, dla części praca 
się znajdzie, ale nie dla całej grupy przeszło 
2000 osób. Jedno stanowisko w hucie gene-
ruje wokół 6,5 stanowiska. Poza tym przy 

ewentualnym zamknięciu huty pracę stra-
cą także firmy, które dostarczają surowców, 
odpowiadają za transport, sprzedają wyroby 
hutnicze. Dla nich wszystkich to utrata na-
wet 30 proc. dochodów, a takie zmiany mogą 
doprowadzić do niewydolności finansowej 
firmy i w rezultacie jej upadku.

Trzy miesiące coś dadzą?
Decyzja ArcelorMittal nie jest jeszcze 

ostateczna. Za hutą staną w obronie różne 

instytucje. Mamy nadzieję, że ich stanowi-
ska dotrą do premiera, który zwróci uwagę 
Polski na to, że naszego kraju nie stać na 
utratę tak znaczącego pracodawcy, który jest 
stabilny i stały w perspektywie wieloletniego 
działania.

Miejmy nadzieję, że suma podjętych  
w przeciągu tych kilku miesięcy działań spo-
woduje, że decyzja zarządu zostanie zmienio-
na. Mamy jeszcze sporo czasu na rozmowy. 
Musimy jednak robić to, co do nas należy.

do tego, by prowadzić rozmowy również  
w Komisji Europejskiej – zapewnia minister. 
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, to w głów-
nej mierze opłaty unijne – według koncernu 
– odpowiadają za jego złą kondycję. Zezwole-
nie na emisję dwutlenku węgla podnosi koszt 
produkcji stali, podczas gdy nasi wschodni 
sąsiedzi, którzy nie są członkami UE, takich 
kosztów nie mają.

Poza tym szefowa resortu tłumaczy, że 
praca oraz inwestycje włożone w kombinat 
powinny być powodem na to, by zakład na-
dal w pełni funkcjonował. – Warunki inwe-
stycyjne, które zostały tutaj stworzone przez 
kolejne rządy przez te wszystkie lata, były na 

tyle korzystne, że wydaje nam się, że ta de-
cyzja z ekonomicznego punktu widzenia jest 
nieroztropna nawet dla samego ArcelorMit-
tal – dodaje Emilewicz.

Program rekompensat

Ministerstwo przedsiębiorczości i tech-
nologii zapewnia, że do czasu podjęcia osta-
tecznych decyzji przez zakład odszkodowa-
nia z tytułu ustawy o rekompensatach dla 
przemysłów energochłonnych będą wypła-
cane. – Rozmawiałam kilka dni temu z pre-
mierem o ponownym wprowadzeniu ustawy 
na komitet stały. Jest na to zgoda premiera, 
poza tym ustawa nie budzi wątpliwości praw-
nych, została sprawdzona i zaakceptowana 
przez Unię – nie kryje zadowolenia szefowa 
resortu.

Z ustawy cieszy się również Hutnicza 
Izba Przemysłowo-Handlowa. – Czekamy 
na tę ustawę, bo byłaby to poduszka, która 
chroniłaby nas przed wzrostami unijnych 
opłat, które miały miejsce w ubiegłym roku 
z siedmiu do 25 euro za tonę dwutlenku wę-
gla – tłumaczy prezes Stefan Dzienniak. Co 
więcej, dodaje, że projekt ustawy jest gotowy 
od kilku miesięcy i został również przedys-
kutowany z wszystkimi przemysłami energo-
chłonnymi.

Najbliższe kilka miesięcy to ważny czas 
dla całej krajowej gospodarki. ArcelorMittal 
i krakowska huta to ważny podmiot na pol-
skim rynku. Nie tylko potentat w produkcji 
stali, ale przede wszystkim znaczący pra-
codawca. Jeśli dojdzie do zamknięcia huty, 
pracę straci ponad 1200 hutników oraz wiele 
podmiotów współpracujących z kombina-
tem.
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Prezes ArcelorMittal obarcza Unię Europejską 
winą za zamknięcie produkcji w krakowskiej 
hucie.

Zarząd krakowskiej huty poinformo-
wał na początku maja, że planuje tymcza-
sowo zatrzymać pracę wielkiego pieca  
i stalowni. Komunikat wywołał lawinę spe-
kulacji, co może nastąpić w efekcie wyłą-
czenia „serca” kombinatu. Władze koncer-
nu tłumacząc swoje zachowanie, skarżą  
się m.in. na wysokie ceny emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery oraz rosnące koszty 
energii.

Kosztowna ekologia

Od 2004 roku jesteśmy członkiem Unii 
Europejskiej. W związku z tym sankcje 
nakładane przez trybunał unijny dotyka-
ją także Polske. Największym problemem 
huty jest zapis, na prawie którego państwa 
członkowskie są zobowiązane do uiszczania  
opłat za zezwolenie na emisję dwutlenku wę-
gla.

Jak podaje Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii, ceny emisji dwutlen-
ku węgla zaczęły systematycznie wzrastać  
w drugiej połowie 2017 roku wraz z intensy-
fikacją prac nad reformą unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji. Od tamte-
go czasu koszty emisji zwiększyły się z 6 do 
26,50 euro. Unijne prognozy też nie napawa-

ją optymizmem. W 2020 roku koszt zezwole-
nia ma wynieść nawet 30 euro.

Zarząd koncernu wyraźnie sprzeciwia 
się unijnej polityce, ponieważ kraje nienale-
żące do UE są z obowiązku opłat emisyjnych 
zwolnione. – Mamy nadzieję, że warunki 
rynkowe się poprawią, a równe zasady kon-
kurencyjności zostaną przywrócone, bo wte-
dy będziemy mogli wznowić pracę naszych 
instalacji – tłumaczy Geert Verbeeck, prezes 
ArcelorMittal.

Import, popyt i energia

Kolejnym powodem wstrzymania pro-
dukcji jest rosnący wskaźnik importu stali 
zza wschodnich granic. Importowane wy-
roby hutnicze pochodzą ze Wspólnoty Nie-
podległych Państw m.in. Ukrainy, Białorusi 
i Rosji.

Państwa WNP nie płacą zezwoleń na emi-
sję CO2, dlatego koszty wyprodukowania sta-
li są zdecydowanie niższe niż te ponoszone 
przez krakowski kombinat. – Naszą pozycję 
konkurencyjną podważają koszty uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla, które są obciąże-
niem tylko dla producentów z Unii Europej-
skiej – skarży się Verbeeck. Według koncer-
nu w ubiegłym roku import z krajów WNP 
wzrósł o 500 tys. ton.

– Obserwujemy też bardzo wysoki wzrost 
importu z krajów WNP i to w chwili, gdy po-
pyt na stal spada w wyniku pogorszenia się 

Huta wstrzymuje produkcję

warunków rynkowych – przybliża prezes. 
Wyjaśnia również, że „przemysł stalowy bo-
ryka się z globalną nadwyżką mocy produk-
cyjnych, a jej negatywne skutki potęguje nie-
dopasowanie środków ochrony rynku Unii 
Europejskiej przed importem do rzeczywi-
stych potrzeb hutnictwa”.

Czarne chmury nad hutą

MPiT z myślą o krakowskich hutnikach 
przygotowało projekt ustawy o rekompensa-

tach dla przemysłów energochłonnych. Rów-
nież wojewoda kontaktował się w tej sprawie 
z przedstawicielami koncernu.

– Przewodniczący rady nadzorczej Ar-
celorMittal, Sanjay Samaddar, w rozmowie 
telefonicznej przedstawił wojewodzie bieżą-
ce zmiany w funkcjonowaniu krakowskiego 
oddziału – podaje Joanna Paździo, rzecznik 
pasowy wojewody małopolskiego. Podobne 
działania podjął prezydent Majchrowski, któ-
ry dzień po konferencji prasowej koncernu 
osobiście skontaktował się z prezesem huty.

REKLAMA
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Aleja Jana Pawła II to jedna z dróg łączą-
cych centrum Krakowa z Nową Hutą. 

Pod numerem 45 znajdziecie nowoczesny 
salon samochodowy BMW i MINI Dobrzański. 
Kto pomyślałby, że historia motoryzacyjna fir-
my Dobrzański sięga aż 100 lat? 

Historię motoryzacyjną rozpoczął Zygmunt 
Dobrzański, który tuż po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości po I wojnie światowej,  
w 1919 roku otworzył w Krakowie jeden  
z pierwszych warsztatów naprawy samocho-
dów i motocykli.

Pasję do motoryzacji przejął od ojca jego 
syn Jerzy. Motoryzacyjne zainteresowania 
i umiejętności spowodowały, że otworzył 
pierwszą w Krakowie prywatną linię autobu-
sową. Znalazł też czas na realizację swojej naj-
większej pasji czyli sportu. Jeszcze pod koniec 
lat ’40 rozpoczął starty w wyścigach i rajdach 
motocyklowych, by później rozwijać się tak-
że w rajdach samochodowych. W roku 1952 
następuje przełom, a Panu Jerzemu udaje się 
zdobyć pierwsze punkty do licencji sportowej 
samochodem marki BMW.

Pierwsze sukcesy rozbudziły w nim 
prawdziwą miłość do BMW. W latach 1960-
1966 był trzykrotnie rajdowym Mistrzem 
Polski, dwukrotnie zaś zdobył wicemistrzo-
stwo. Brał udział w najsłynniejszych rajdach 
świata, m.in. Akropolis, Gran Premio Ar-
gentina, Londyn-Sahara-Monachium, Lyon-
-Stuttgart, Monte Carlo czy Tour d’Europe.  
W latach ‘60 uruchomił jedyny w Polsce au-
toryzowany serwis samochodów marki  

BMW, a 1991 r. otworzył jeden z pierwszych w 
Polsce salonów samochodowych marki BMW. 
Jego motoryzacyjne sukcesy docenił Prezy-
dent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniew-
ski odznaczając go w 2003 r. Złotym Krzyżem 
Zasługi.

Te wydarzenia były motorem powstania 
salonu BMW, MINI i Mottorad Dobrzański. Aktu-
alnie, salon jest charakterystycznym punktem 
Krakowa. Nowoczesny budynek łączy centrum 
miasta z Nową Hutą. Poza codzienną sprzedażą 
samochodów marki premium, firma organizu-

je także okazjonalne wydarzenia, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem. To nie wszystko. 
W jubileuszowym roku 2019 firma Dobrzański 
otworzy kolejny salon na Podkarpaciu.

DOBRZAŃSKI - 100 LAT Z MOTORYZACJĄ

Zapraszamy!

Dwie tężnie, rewitalizacja podwórek, kolej-
ne parki kieszonkowe i prace nad Zalewem 
Nowohuckim – to najbliższe plany Zarządu  
Zieleni Miejskiej wobec nowohuckich dziel-
nic.

Przy Łąkach Nowohuckich, od strony 
ulicy Padniewskiego, trwa budowa tęż-
ni solankowej. To realizacja zwycięskiego  
projektu z Budżetu Obywatelskiego, na 
który zagłosowało niemal sześć tysięcy 
krakowian. Obok drewnianego obiektu 
wypełnionego gałęziami tarniny powsta-
nie tam wielofunkcyjny pawilon usługowy, 
zostaną też zamontowane ławki i tablica  
informacyjna. Wszystko ma być gotowe we 
wrześniu.

Nowości nad zalewem

W tym roku ma się też zakończyć bu-
dowa tężni nad Zalewem Nowohuckim. 
Trzeba ją postawić praktycznie od nowa  
– po tym, jak poprzednia spłonęła cał-
kowicie tuż przed otwarciem. To nie bę-
dzie jedyna nowość w tym miejscu. ZZM  
planuje prace, które będą w zasadzie połą-
czeniem kilku projektów z Budżetu Obywa-
telskiego.

– W tym roku ogłosiliśmy przetarg na 
utworzenie plaży, budowę mola, rewitali-
zację placu zabaw i remont alejki między 
ul. Bulwarową i al. Solidarności i dopo-
sażenie jej w małą architekturę – wylicza 
Brygida Rajca z ZZM. Być może uda się też 
zlecić budowę boiska do piłki plażowej  
– będzie to zależało od przesunięć w budże-
cie.

Zielone inwestycje w Nowej Hucie

REKLAMA

Park w Czyżynach

To jeszcze nie koniec nowohuckich in-
westycji. W Czyżynach, przy ul. Stella Sawic-
kiego, rusza właśnie budowa parku, który 
również jest efektem głosowania w Budżecie 
Obywatelskim. Rozpoczęcie prac odsunę-

ło się w czasie z powodu sporu o własność 
terenu, ale ostatecznie miasto dało zielone 
światło i wybrało wykonawcę. Ostateczne 
efekty zobaczymy w przyszłym roku, choć 
fragment bliżej ulicy Orlińskiego będzie go-
towy jeszcze w tym.

Kieszonkowy park ma też powstać w re-

jonie Teatru Ludowego na os. Teatralnym.  
– Jesteśmy na etapie przygotowania projektu 
i raczej szybko go zrealizujemy – zapowiada 
Łukasz Pawlik.

Osiem podwórek

Specjalnie z myślą o Nowej Hucie ZZM 
rozpoczyna w tym roku realizację projektu 
„Spotkajmy się na podwórku”. – To zadanie 
odświeży te podwórka i pokaże, jak te osie-
dlowe tereny mogą wyglądać – mówi Łukasz 
Pawlik, wicedyrektor jednostki.

Nowy wygląd zyska tym razem osiem no-
wohuckich podwórek z osiedli: Centrum A, 
Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielo-
nego, Ogrodowego oraz Na Skarpie. Program 
ma być kontynuowany również w przyszłym 
roku. Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabu-
dowy na terenie „starej” Nowej Huty ma być 
prowadzona we współpracy z mieszkańcami, 
a celem jest stworzenie przestrzeni integru-
jących lokalną społeczność.

Gotowe

Minione sezony przyniosły sporo zmian 
w dziedzinie miejskiej zieleni, również  
w nowohuckich dzielnicach. W ubiegłym 
roku zrewitalizowany został m.in. park Że-
romskiego, w którym zbudowano edukacyj-
ny plac zabaw nawiązujący do fauny i flory 
Łąk Nowohuckich. Powstały kieszonkowe 
parki – podobnie jak we wszystkich pozosta-
łych dzielnicach miasta. Mieszkańców Mi-
strzejowic ucieszy też na pewno park Reduta, 
który powstał na granicy z Prądnikiem Czer-
wonym i wkrótce zostanie udostępniony.
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Zabytkowy dwór w Wadowie ma szansę na 
gruntowny remont i „drugie życie”. Zarząd 
Zieleni Miejskiej szuka dla niego nowego 
opiekuna.

Zabytkowy dwór z 1874 roku od 2003 po-
zostaje nieużywany. Pięć lat później wybuchł 
w nim pożar, który przyspieszył jeszcze pro-
ces niszczenia budynku. W międzyczasie to-
czył się spór sądowy o prawa do niego, dla-
tego też miasto nie mogło podjąć żadnych 
działań w tej sprawie.

Ostatecznie urząd wygrał w sądzie. Za-
rząd Zieleni Miejskiej, który zarządza te-
raz tym budynkiem i otaczającym go par-
kiem, szuka inwestora, który objąłby obiekt  
w zarządzanie na zasadzie partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Mógłby tam 
prowadzić swoją działalność i czerpać  
z niej zyski, ale musiałby ponieść koszty re-
montu obiektu i jego późniejszego utrzyma-
nia.

Do dyspozycji miałby ok. 1000 mkw po-
wierzchni, w tym 750 mkw powierzchni 
użytkowej. Dwór ma też poddasze i piwnicę, 
które również można wykorzystać.

Różne możliwości

Jaka to mogłaby być działalność? Dowol-
ność jest stosunkowo duża. Ograniczeniem 
jest po pierwsze fakt, że dwór objęty jest 
ochroną konserwatorską i wszystkie prace 
muszą być uzgadniane z konserwatorem. 

Co dalej z dworem w Wadowie?
Po drugie – obowiązuje tam plan miejsco-
wy, który wyznacza usługowy charakter tego 
miejsca. Ale to szerokie pojęcie, wypisane są 
tam różne możliwe cele, od usług zdrowot-
nych i edukacyjnych po gastronomiczne czy 
hotelarskie.

Mieszkańcy okolic dworu obawiają się 
tych planów. Przede wszystkim tego, że park 
przestanie być dla nich dostępny. Zarząd Zie-
leni Miejskiej stawia sprawę jasno: firma, 
która ostatecznie wygra postępowanie, bę-
dzie musiała pozostawić park w całości do-
stępny dla mieszkańców. 

Szukają partnera

ZZM w kwietniu ogłosił dialog technicz-
ny w sprawie dworu. Już po raz drugi, bo  
w pierwszym podejściu nikt się nie zgłosił. 
Tym razem wiadomo, że są chętni, choć na 
razie ZZM nie zdradza szczegółów. Dialog 
służy właśnie temu, by firmy wypowiedziały 
się co do tego, jaki rodzaj działalności był-
by w tym miejscu możliwy i opłacalny, pod 
jakimi warunkami, przy jak długim okresie 
umowy i z jak dużym zaangażowaniem ze 
strony miasta.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
ZZM chciałby sfinalizować sprawę w przy-
szłym roku. Wcześniej gmina zamierza prze-
prowadzić część remontu na własną rękę. To 
realizacja zaleceń wojewódzkiej konserwa-
tor zabytków po przeprowadzonej tam nie-
dawno kontroli. W piśmie nakazano m.in. 

wykonanie jeszcze w tym roku izolacji fun-
damentów, a do końca maja przyszłego roku 
wymianę rynien, drzwi i okien oraz remont 
elewacji.

Inwestor będzie musiał wyłożyć  
ok. 8 milionów złotych na samo doprowa-

dzenie budynku do pierwotnego stanu, nie 
licząc kosztów adaptacji na potrzeby plano-
wanej działalności. W budżecie miasta trud-
no byłoby znaleźć takie środki i dwór praw-
dopodobnie przez kolejne lata czekałby na 
lepsze czasy, stopniowo niszczejąc.

REKLAMA
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8 czerwca 2019 r. z okazji Dni Nowej Huty oraz 
jej 70-lecia ulicami dzielnicy przejdzie barw-
ny korowód przypominający postaci zwią-
zane z terenami obecnej Nowej Huty, które 
od legendarnej Wandy do czasów współcze-
snych współtworzyły dzieje tej części Kra-
kowa. Towarzyszyć mu będzie m.in. radosna 
orkiestra, cyrkowcy i mażoretki.

Korowód Nowohucki to działania reali-
zowane przez Pracownię Dziedzictwa i Toż-
samości Nowej Huty Ośrodka Kultury im. 
Norwida od 2016 r., podczas których przy-
pominane są postaci istotne dla terenów dzi-
siejszej Nowej Huty. Reprezentują one różne 
okresy w historii i – będąc ważne dla miej-
scowej społeczności – ilustrują dzieje lokal-
nej kultury.

W latach 2016-2018 wybrano łącznie 32 
postaci i przygotowano ich biogramy oraz ry-
sunki je przedstawiające. W ramach kolejnej 
odsłony projektu w 2019 r. ( jubileuszowym 
roku 70-lecia Nowej Huty) prezentowanych 

Korowód Nowohucki

Warto dobrze żyć z sąsiadem. Relacje stowa-
rzyszeń Siemacha i Nowy Hutnik 2010 mają 
być lepsze dzięki podpisanemu porozumie-
niu.

Pod koniec kwietnia Zarząd Infrastruktu-
ry Sportowej oraz stowarzyszenia Siemacha  
i Nowy Hutnik 2010 podpisały dokument 
dotyczący przyszłości terenów sportowych 
przy ulicy Ptaszyckiego. Porozumienie  
o warunkach korzystania z bogatej infra-
struktury na Suchych Stawach ma zapew-
nić maksymalne wykorzystanie potencjału  
sportowego i rekreacyjnego tej części Nowej 
Huty.

Poprawa relacji

Hutnik i Siemacha od lat nie mogły się 
porozumieć w sprawie korzystania z obiek-
tów. Nie brakowało sytuacji, gdy interwenio-
wać musiała policja. Siedem lat temu „Ga-
zeta Krakowska” pisała o kłótni o pieniądze 
za wynajem boisk. W pewnym momencie 
konflikt przeniósł się na murawę. Ochrona 
Siemachy wzywała policję, gdy piłkarze Hut-
nika weszli na boiska zarządzane przez sto-
warzyszenie.

Mediacji podjęli się radni, teraz wszystkie 
strony określają relacje jako „bardzo dobre”.

– Niemożliwe okazało się możliwe. Od 
dwóch lat Hutnik bardzo dobrze się rozwija, 
widać świetną pracę  z młodzieżą. Postano-
wiliśmy więc włączyć się w negocjacje, które 
doprowadziły do tego, że zawodnicy Hutnika 

Trójporozumienie na Suchych Stawach
będą mogli korzystać z dodatkowych obiek-
tów – mówi wiceprzewodniczący rady mia-
sta Rafał Komarewicz.

Hutnik może prowadzić zajęcia dla dzieci 
i młodzieży na dodatkowym boisku i został 
operatorem Hali Widowiskowo-Sportowej 
Suche Stawy. Siemacha nadal będzie pro-
wadziła zajęcia sportowe dla dzieci i pełniła 
funkcje społeczno-wychowawcze. Nadal bę-
dzie odpowiedzialna za zarządzanie trzema 
boiskami, kortami tenisowymi i halą Com-
-Com Zone. 

Hutnik przejął halę

– Dla nas to milowy krok do przodu.  
W okresie jesienno-zimowym musieliśmy 
wynajmować hale w siedmiu, ośmiu loka-
lizacjach, co kosztowało nas kilkadziesiąt 
tysięcy złotych miesięcznie. Warto przypo-
mnieć, że poza sekcją piłkarską działają dwie 
inne: siatkówki i piłki ręcznej – mówi prezes 
Hutnika Artur Trębacz.

Podkreśla, że porozumienie jest ważne 
nie tylko ze względu na koszty. Suche Stawy 
są domem Hutnika i młodym zawodnikom 
łatwiej będzie się identyfikować z klubem, 
trenując przy ulicy Ptaszyckiego niż w w in-
nych rejonach dzielnicy czy miasta.

Hutnik weźmie na siebie koszty utrzyma-
nia hali. Stowarzyszenie szuka partnerów, 
którzy mogliby wynająć niewykorzystywane 
przez stowarzyszenie pomieszczenie. 

Miasto zobowiązało się między innymi 
do modernizacji hali sportowej i basenu 

Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. 
W planach jest także budowa nowej drogi do-
jazdowej do obiektów. 

Najpierw boisko, później nowy stadion?

W budżecie miasta na ten rok znalazły 
się prawie dwa miliony złotych na inwestycje 
przy stadionie. W przeszłości obiekt gościł 
mecze Hutnika w pucharach, a w 2012 roku 
był bazą reprezentacji Anglii podczas mi-
strzostw Europy w 2012 roku.

Jedno z boisk treningowych zyska sztucz-
ną nawierzchnię i całoroczne lekkie zada-
szenie. Hutnik marzy również o nowym sta-

dionie, bo obecny dawno przestał spełniać 
standardy XXI wieku i ogranicza rozwój klu-
bu, który chciałby wrócić na poziom central-
ny (obecnie gra w III lidze).

Kameralny obiekt, skrojony na potrzeby 
klubu, ma mieć nie więcej niż 8 tysięcy krze-
sełek. Wcześniej mówiono o 12 tysiącach, ale 
uznano, że to za dużo.

– Ważne, by nie trzeba było dokładać do 
utrzymania areny, dlatego trzeba dobrze 
przemyśleć strefę komercyjną. Chcemy też, 
by służył nie tylko sportowi, ale także był 
miejscem dla kultury i rozrywki, spotkań 
młodych i starszych nowohucian – mówi Ar-
tur Trębacz.

będzie kolejnych 18 postaci. W sposób szcze-
gólny uwaga zostanie zwrócona na osoby, 
które w swojej codziennej pracy, często nie-
widocznej, dbały o Nową Hutę, jej dziedzic-
two i mieszkańców.

Radosny korowód wszystkich 50 posta-
ci rozpocznie się w Ośrodku Kultury im. 
Norwida, skąd ul. Żeromskiego, al. Róż,  
al. Przyjaźni i al. Solidarności dotrze do  
Placu Centralnego. Oprawę artystyczną wy-
darzenia zapewnią Teatr Los Fuegos, Nowa 
Huta Marching Band i Niepołomickie Mażo-
retki.

Do udziału w korowodzie zaproszono 
także nowohuckie instytucje kultury, szkoły, 
organizacje pozarządowe, harcerzy i straża-
ków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej. Wydarzenie będzie otwarte i bez-
płatne dla odbiorców. Choć to już trzeci raz, 
kiedy Korowód Nowohucki przejdzie ulicami 
Nowej Huty, to będzie największy i najbar-
dziej okazały z dotychczasowych – jak przy-
stało na jubileuszowy rok 70-lecia dzielnicy.

Nowohuckie Centrum Kultury szuka firmy, 
która zrewitalizuje tereny wokół niego. Pra-
ce chce przeprowadzić do końca przyszłego 
roku.

Od kilku lat Nowohuckie Centrum Kultu-
ry przechodzi gruntowną modernizację. Bu-
dynek stał się przez to bardziej funkcjonalny, 
przyjazny, bezpieczny, a dodatkowo znacznie 
zyskał na wyglądzie.

Teraz przyszła kolej na tereny otaczają-
ce Centrum. Rewitalizacja trzech hektarów 
powierzchni ma sprawić, że przestrzeń ta 
stanie się dużo bardziej wielofunkcyjna – ma 
służyć działaniom kulturalnym, rekreacji  

Nowohuckie Centrum 
Kultury w nowym otoczeniu

i wypoczynkowi. Przyciągać dużych i małych 
mieszkańców dzielnicy, dając im możliwość 
atrakcyjnego spędzania czasu.

– Przewidujemy wymianę nawierzchni 
dróg dojazdowych, chodników, ustawienie 
obiektów małej architektury oraz rozbiórkę 
nieużywanej od lat, zdegradowanej infra-
struktury, na czele z basenem modelarskim 
znajdującym się na tyłach obiektu – wylicza 
Magdalena Gajoch z NCK.

Do końca 2020 roku otoczenie jednej  
z największych instytucji kultury Krakowa 
ma zmienić się nie do poznania. Aby tak się 
stało, musi pojawić się firma, która podejmie 
się realizacji tego projektu.

FOT. CENTRUM KULTURY IM. NORWIDA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Nowa Huta Przyszłości  
nie tylko na papierze

Huczne urodziny Nowej Huty
Nowej Hucie stuknie w tym roku 
siedemdziesiątka! Miasto z tej 
okazji przygotowało szereg atrak-
cji, aby hucznie świętować obcho-
dy utworzenia nowej dzielnicy.  
Wydarzeń jest mnóstwo, a  cyklicz-
ne obchody potrwają aż do końca 
roku.

Wszystkie ręce na pokład

W przygotowanie obchodów 
70-lecia Nowej Huty zaangażowa-
ło się wiele organizacji, chociażby 
takich jak Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe, Teatr Łaźnia Nowa czy 
Nowohuckie Centrum Kultury. 
Swoją cegiełkę dołożyły także szko-
ły, biblioteki, kluby sportowe oraz 

„Nowa Huta Przyszłości” – to okre-
ślenie słyszał już chyba każdy kra-
kowianin, ale nie każdy wie, co 
się pod nim kryje – To zakrojony 
na bardzo szeroką skalę projekt, 
który zupełnie zmieni wizerunek 
Nowej Huty dzięki rozbudowie 
funkcji społecznych, kulturalnych  
i komercyjnych – mówi Jacek Maj-
chrowski.

Jak zaznacza prezydent, całe 
zamierzenie nazywane „Nową 
Hutą Przyszłości” składa się z kil-
ku uzupełniających się elemen-
tów. Największy teren, bo aż 229 
hektarów, ma zajmować Centrum 
Logistyczno-Przemysłowe „Rusz-
cza”. Planowana jest tam budowa 
hal przeładunkowych, bocznic ko-
lejowych oraz specjalistycznego 
sprzętu do przeładunku towarów. 
Centrum ma obsługiwać nie tylko 
zlecenia lokalne i regionalne, ale 
również międzynarodowe.

Na 128 ha ma powstać Park 
Naukowo-Technologiczny „Brani-
ce”. Zostaną tutaj wybudowane 
nowoczesne pomieszczenia biu-
rowe oraz laboratoria badawcze,  
a cały obszar ma koncentrować się 
przede wszystkim wokół nowych 
technologii.

Mieszkańców – nie tylko no-
wohuckich dzielnic – ucieszy też 
na pewno ożywienie Przylasku 
Rusieckiego, gdzie powstanie kom-
pleks rekreacyjny z prawdziwego 
zdarzenia. Teren wokó zbiorników 
wodnych ma się stać „krakowskimi 
małymi Mazurami”.

Z kolei na planowanych „Bło-
niach 2.0” będą się mogły odbywać 
masowe wydarzenia plenerowe – 
kulturalne i sportowe. Pojawią się 
boiska i obiekty rekreacyjne, ale 

też punkty usługowe i wydzielony 
sektor campingowy.

W efekcie Nowa Huta będzie 
miejscem, rozwoju nowoczesnych 
technologii, centrum bizneso-
wym, miejscem pracy dla dużej 
liczby mieszkańców, a równocze-
śnie atrakcyjnym dla mieszkańców 
i przyjezdnych miejscem rekreacji 
i wydarzeń kulturalnych.

Przygotowania

By to wszystko było możliwe, 
potrzeba wielu przygotowań. Cho-
dzi po pierwsze o pozyskanie tere-
nu, a po drugie o jego odpowiednie 
przygotowanie. Zajmuje się tym 
specjalnie powołana spółka pod 
nazwą Kraków – Nowa Huta Przy-
szłości.

– Projekt rozwija się wedle zało-
żonego planu i pierwszym z zadań, 
warunkujących powodzenie całego 
przedsięwzięcia, jest pozyskiwanie 
i scalanie nieruchomości – wyja-
śnia Artur Paszko, prezes zarządu 
spółki. – Dotychczas w naszym 
władaniu znalazło się blisko 200 ha 
ziemi, zaś projekt realizujemy na 
obszarze 600 ha – dodaje.

Są pieniądze na strefę

Ten rok przyniósł już bardzo 
ważną informację dotyczącą NHP. 
W marcu zarząd województwa po-
informował, że spółka otrzyma 59 
mln zł unijnego dofinansowania 
na utworzenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej. To duży zastrzyk, 
biorąc pod uwagę fakt, że na całość 
tego zamierzenia potrzeba ok. 85 
mln zł.

Pieniądze zostaną wykorzysta-
ne m.in. na zakup nieruchomości, 

przeprowadzenie prac rozbiórko-
wych i ziemnych, przebudowę linii 
energetycznych, budowę dróg we-
wnętrznych aż po zagospodarowa-
nie zieleni. Potrzebna infrastruk-
tura zostanie doprowadzona do 
granic strefy.

Centrum Aktywności Gospo-
darczej zajmie ok. 40 hektarów  
i znajdzie tam miejsce ok. 50 
przedsięwzięć gospodarczych. To 
część wspomnianego wyżej Parku 
Naukowo-Technologicznego „Bra-
nice” i jeden z najważniejszych 
elementów całego projektu NHP. 
Centrum będzie zlokalizowane w 
rejonie przebudowywanej obecnie 
ulicy Igołomskiej i podzielone na 
trzy podobszary.

– W tym roku planujemy wy-
łonić generalnego wykonawcę dla 
dwóch z trzech podobszarów - Igo-
łomska Północ i Igołomska Połu-

ośrodki kultury. Przygotowano wy-
stawy dostępne dla zwiedzających 
przez cały rok, ale również zorga-
nizowano jednorazowe wydarze-
nia jak i cykliczne eventy. 

Kulturalny czerwiec

Wydarzenia artystyczne za-
planowane na nadchodzący 
miesiąc otwiera koncert poświę-
cony twórczości Przemysława Gin-
trowskiego. Nie zabraknie także  
nawiązań do najnowszej historii, 
czego wyrazem będzie koncert 
zatytułowany „Dziękujemy za wol-
ność”. W kalendarium wydarzeń 
przewidziano także Noc Teatrów 
oraz Noc Tańca. Teatr KTO zapla-

nował specjalne widowisko plene-
rowe, które ma przybliżyć miesz-
kańców do historii Nowej Huty. 
Pokaz ma odbywać się nie tylko na 
scenie, ale również w powietrzu. 

„HUTA to też peryferia…” – czy-
li dwudniowa impreza plenerowa 
z koncertami muzycznymi, oraz 
prezentacjami multimedialnymi 
o historii peryferyjnych osiedli 
Nowej Huty odbędzie się w ostat-
ni weekend czerwca i ma pokazać 
mieszkańcom mało znane dotych-
czas zakątki dzielnicy.

Na Ludowo

W nawiązaniu do tradycji kra-
kowskich majówek przygotowa-

no cykliczne pikniki krakowskie, 
które odbywać się będą w Parku 
Zielny Jar, Parku Żeromskiego  
i na Plantach Mistrzejowickich. 
Nie zapomniano także o corocz-
nych Wiankach, które uświetnią 
występy i koncerty na scenie ple-
nerowej w Nowej Hucie. Na drugi 
weekend czerwca zaplanowano 
również barwny korowód z  wize-
runkami postaci, które w szczegól-
ny sposób przyczyniły się do losów 
dzisiejszej Nowej Huty. 

Huta sportem stoi

Nie zabraknie także atrak-
cji dla amatorów sportu. Od 6-9 
czerwca na krakowskiej Aka-

demii Wychowania Fizycznego  
odbędą się finały Akademic-
kich Mistrzostw Polski w Piłce  
Ręcznej Kobiet i Mężczyzn. Przy-
gotowano także Międzynarodo-
wy Turniej Smoka Krakowskiego  
w Gimnastyce Artystycznej.  
Miasto zaplanowało także wyda-
rzenie pod nazwą Liga Czarnej 
Kawy, gdzie odbywać się będą tur-
nieje gry w szachy, brydża oraz te-
nisa stołowego. 

Fundacja „Nie widząc prze-
szkód” zorganizuje w czerwcu 
turniej footballowy z udziałem 
niewidomych piłkarzy. Nie zabrak-
nie także turniejów sportowych 
dla najmłodszych z okazji Dnia  
Dziecka.

dnie – zapowiada Artur Paszko.

Przylasek czeka na wykonawcę

Zaawansowane są przygotowa-
nia do realizacji bardzo oczekiwa-
nej przez mieszkańców budowy 
centrum rekreacyjnego w Przyla-
sku Rusieckim. Miasto uzyskało 
na ten cel ponad 5 mln zł unijnego 
dofinansowania.

Lista planowanych prac jest 
długa. Tylko w ramach pierw-
szego etapu, obejmującego oto-
czenie największego zbiornika, 
na terenie ponad 26 hektarów  
powstanie m.in. piaszczysta pla-
ża z wydzielonymi kąpieliska-
mi, boiskiem do piłki plażowej 
i polaną festynową. Pojawią się 
również pomosty, przebieralnie, 
toalety, wypożyczalnia sprzę-
tów wodnych oraz platforma do 

wodowania niewielkich łodzi. 
W pobliżu powstanie układ ście-
żek, ciągów pieszo-rowerowych  
i parking.

Niestety, jak dotąd nie udało 
się jeszcze wyłonić wykonawcy, 
ponieważ w każdym z dotychcza-
sowych przetargów wykonawcy 
oferowali kwoty przekraczają-
ce założony budżet. Niebawem  
zostanie rozpisany kolejny, pią-
ty już przetarg na budowę infra-
struktury rekreacyjnej w Przylasku  
i wedle prognoz, miasto chciałoby  
zakończyć te prace wiosną 2021 
roku.

Projekt Nowa Huta Przyszłości 
to ogromne zamierzenie, którego 
realizacja potrwa wiele lat. Jed-
nak już wkrótce krakowianie będą 
mogli zobaczyć w terenie pierwsze 
efekty prowadzonych do tej pory 
przygotowań.

FOT. KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI S.A.
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Przeczytaj 70 książek  
i zostań przodownikiem czytelnictwa

Sportowy kalejdoskop Nowej Huty

Trwa akcja 70 książek na 70 lat No-
wej Huty. Laureaci czytelniczego 
czynu obywatelskiego otrzymają 
pakiety „Przodownika czytelnic-
twa”.

W tym roku przypada jubile-
usz 70-lecia Nowej Huty. Bibliote-
ka Kraków zaprasza chętnych do 
udziału w czytelniczym wyzwaniu. 
Od 15 kwietnia do 13 grudnia 2019 
trzeba wypożyczyć i przeczytać 70 
dowolnie wybranych książek lub 
audiobooków.

– Wyzwanie rzucamy nie tylko 
mieszkańcom Nowej Huty, ale ca-
łego Krakowa. Do udziału w czy-
telniczym czynie obywatelskim 
zapraszamy czytelników pełno-
letnich – mówi Izabela Ronkie-
wicz-Brągiel, zastępca dyrektora 
Biblioteki Kraków. – Pierwsze 70 
osób, które przeczyta 70 książek, 
zdobędzie pakiet „Przodownika 

W nowohuckich dzielnicach można 
uprawiać przeróżne dyscypliny, od 
biegania po żużel. 

Mekką biegaczy jest Park Lot-
ników Polskich. Przy Tauron Are-
nie Kraków można spotkać setki 
osób w różnym wieku. Teren stał 
się również bazą dla bezpłatnych 
treningów przygotowujących do 
największych krakowskich biegów. 

Dzięki realizacji projektu Bu-
dżetu Obywatelskiego z 2015 roku 
zostały utwardzone niedokończo-

czytelnictwa” – tłumaczy. – Co się 
w nim znajdzie, to niespodzianka - 
dodaje.

W akcji mogą uczestniczyć oso-
by posiadające kartę biblioteczną 
Biblioteki Kraków i osoby, które za-
piszą się do niej w dowolnym dniu 
trwania akcji. 

Kartę zgłoszenia trzeba ode-
brać i wypełnić w dowolnej filii 
Biblioteki Kraków. Po zebraniu 
70 pieczątek – za każdą przeczy-
taną książkę lub wysłuchanego 
audiobooka, Kartę Czynu Oby-
watelskiego należy złożyć w sie-
dzibie Biblioteki Kraków przy  
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3. 
Pakiet „Przodownika czytelnictwa” 
otrzyma pierwsze 70 osób. 

Graj w planszowe

To nie jedyna dobra wiadomość 
dla czytelników. W wybranych fi-

liach Biblioteki Kraków będzie 
można wypożyczać gry planszo-
we. Dzięki temu krakowianie  
– ci starsi i młodsi, będą mogli spró-
bować swoich sił w grach takich jak 
m.in. Dixit, Timeline Carcassonne,  
7 cudów świata, Pięć Klanów czy 
Terra.

– Wybraną grę można wypo-
życzyć i zabrać do domu. Mam 
nadzieję, że nasi czytelnicy potrak-
tują to poważnie i będą korzystać  
z gier z szacunkiem – mówi Izabela 
Ronkiewicz-Brągiel.

Gry trafią do oddziałów Bi-
blioteki Kraków na os. Bohaterów 
Września, Kalinowe i Zgody 7, ul. 
Radzikowskiego 29, Opolskiej 37, 
Telimeny 9, Teligi 24.

Więcej informacji na stronie  
www.biblioteka.krakow.pl.

ne wcześniej alejki. Zarząd Zieleni 
Miejskiej precyzyjnie oznakował 
dwie pętle, dzięki którym wiemy, 
gdzie skręcić, by przebiec kilometr 
lub trzy. 

Pływanie, siatkówka

W 2016 roku na os. Handlo-
wym zaczął działać pierwszy  
w województwie basen z rucho-
mym dnem. 

– Obiekt sprawdza się, mogą 
w nim pływać małe dzieci i star-

si. Kolejne pływalnie budujemy  
w tej samej technologii – podkreśla 
Krzysztof Dębowski, zastępca dy-
rektora w Zarządzie Infrastruktury 
Sportowej.

Kolejna pływalnia powstaje 
przy szkole na os. 2. Pułku Lotni-
czego. Przewidywany termin za-
kończenia inwestycji to styczeń 
2021 roku. 

Świetnym miejscem do wypo-
czynku jest odkryty basen Wan-
dzianka na ulicy Bulwarowej, nad 
zalewem Nowohuckim. Schronie-

nia przed upałem szukają tam nie 
tylko mieszkańcy Nowej Huty.

Między kąpaniem i opalaniem 
można w tym miejscu pograć  
w siatkówkę plażową. Boiska  
są  w bardzo dobrym stanie, bo  
w ostatnich latach Kraków dwu-
krotnie był gospodarzem turnie-
ju finałowego mistrzostw Polski. 
Przed zeszłoroczną imprezą ZIS 
zmodernizował obiekt i zmienił 
układ boisk.

Inwestycje na Suchych Stawach

W ostatnich latach wiele działo 
się  także na obiektach przy ulicy 
Ptaszyckiego. Duży lifting prze-
szła Hala Widowiskowo-Sporto-
wa Suche Stawy. Najpierw obiekt 
przeszedł termomodernizację, 
wymieniono instalację grzewczą  
i oświetlenie.

Ostatnio zajęto się porządkowa-
niem terenu wokół hali – powstał 
parking – i remontem wnętrza. 
Nową aranżację zyskał hol, wyre-
montowane zostały także szatnie, 
pokoje dla sędziów i sanitariaty. 
Nie do poznania jest serce obiektu, 
czyli boisko i trybuny. Stare drew-
niane ławki zastąpiły krzesełka. 
Położona została nowa nawierzch-
nia firmy Gerflor, zamontowane 
zostało nowe oświetlenie i system 
nagłaśniania, zakupiona została 
również dodatkowa tablica wyni-
ków. 

Za halą, gdzie kiedyś działało 
lodowisko, wybudowane zosta-
ło nowoczesne boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią i oświetleniem.  
Na tym plany rozwoju się nie koń-

czą. W budżecie miasta na ten rok 
znalazły się prawie dwa miliony 
złotych na inwestycje przy stadio-
nie. Jedno z boisk treningowych 
zyska sztuczną nawierzchnię  
i całoroczne lekkie zadaszenie.  
W planach jest także budowa no-
wego stadionu na 6-8 tysięcy wi-
dzów.

– Ważne jest, by nie trzeba było 
dokładać do utrzymania areny, 
dlatego trzeba dobrze przemyśleć 
strefę komercyjną. Chcemy też, by 
służyła nie tylko sportowi, ale tak-
że była miejscem dla kultury i roz-
rywki – zapewnia prezes Hutnika 
Artur Trębacz.

Komfort kibicowania

Os. Lubocza słynie z Narodo-
wego Centrum Rugby, ale służy nie 
tylko rugbystom. Kompleks skła-
da się z głównej płyty trawiastej 
do rugby i piłki nożnej, boisk ze 
sztuczną trawą, wielofunkcyjnego 
boiska do koszykówki i siatkówki 
oraz budynku z szatniami i świe-
tlicą.

Przy ulicy Odmogile można ki-
bicować żużlowcom Wandy. Dzię-
ki inwestycjom miasta znacznie 
poprawiły się warunki dla widzów  
i zawodników. Tor zyskał nową, sje-
nitową nawierzchnię, bandy pneu-
matyczne i absorbujące energię 
kinetyczną. Kibice, których część 
musiała śledzić zmagania siedząc 
na trawie, mogą teraz korzystać  
z wygodnych krzesełek. Na obiek-
cie działa nowe nagłośnienie, po-
wstały ciągi piesze i wyremonto-
wano szatnie.

PARTNER WYDANIA



4.06
„GINTROWSKI –  
A JEDNAK COŚ PO NAS ZOSTANIE”
godz. 20.00
Nowohuckie Centrum Kultury
Więcej na stronie www.nck.pl 

7.06
ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
Wystawa „Solidarni – nasz jest ten dzień”. 
godz. 16.00
Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1 (dawne kino Światowid)

Koncert „Dziękujemy za wolność”
godz. 17.00
Nowohuckie Centrum Kultury, scena plenerowa

Koncert zespołu ProForma
godz. 19.00
Nowohuckie Centrum Kultury, scena plenerowa
Więcej na stronie www.nck.pl 

8−9.06
DNI NOWEJ HUTY
Koncerty, kiermasze, atrakcje dla całej rodziny, pokaz 
laserów, jubileuszowy Korowód Nowohucki.

KONCERT URSZULI
8 czerwca, godz. 22.00
Łąki Nowohuckie 
Więcej na stronie www.dzielnica18.krakow.pl

9.06
DZIEŃ OTWARTY MAGISTRATU
godz. 10.00
Nowohucka lekcja śpiewania, gry i zabawy dla całej rodziny, 
piknik, występy  artystyczne.
Zieleniec przy ul. Boruty-Spiechowicza  
naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa przy os. Zgody 2

9.06
KONCERT ORAZ WYSTAWA Z OKAZJI 
40. ROCZNICY WIZYTY JANA PAWŁA II 
W KRAKOWIE – MOGILE
godz. 19.00
Bazylika Cystersów w Mogile ul. Klasztorna 11

15−16.06
KRAKOWSKIE NOCE – NOC TEATRÓW
Teatr Ludowy, Teatr Łaźnia Nowa oraz widowisko plenerowe 
Teatru KTO „Nowa Huta” w Alei Róż
Więcej na stronie www.krakowskienoce.pl

16−17.06
KRAKOWSKIE NOCE – NOC TAŃCA
od godz. 14.00
Występy zespołów i formacji tanecznych.
Nowohuckie Centrum Kultury, scena plenerowa

22.06
WIANKI – ŚWIĘTO MUZYKI
godz. 16.30
Nowohuckie Centrum Kultury, scena plenerowa
Nowohuckie Centrum Kultury
Więcej na stronie www.wianki.krakow.pl

PIKNIK KRAKOWSKI
godz. 11.00

22.06 

23.06 

Park Zielony Jar na Wzgórzach Krzesławickich

Park Żeromskiego

Więcej na stronie www.piknikkrakowski.pl

23.06
ZAPOMNIANE ZABAWY PODWÓRKOWE 
DZIECI Z NOWEJ HUTY
godz. 16.00
Klub Kultury Herkules Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta, 
ul. Gen. Tokarzewskiego 29
Więcej na stronie www.okn.edu.pl

„HUTA TO TEŻ PERYFERIA…”
Impreza plenerowa z koncertami muzycznymi i grą miejską.

28.06

29.06

godz. 18.00
Dworek Jana Matejki przy ul. Melchiora Wańkowicza 25

godz. 16.00 
błonia przy ul. Zakole na os. Kantorowice
Więcej na stronie www.mops.krakow.pl

29.06
PIKNIK KRAKOWSKI
godz. 11.00 
Planty Mistrzejowickie
Więcej na stronie www.piknikkrakowski.pl

13−14.07
KRAKOWSKIE NOCE – NOC JAZZU
Koncerty na scenie plenerowej nad Zalewem Nowohuckim
Więcej na stronie www.krakowskienoce.pl

9−10.08
FILMOWE CZYŻYNY – KINO PLENEROWE
Organizowane przez Centrum Handlowe Czyżyny
godz. 20.00
parking przed Centrum Handlowym Czyżyny

14−15.08
KRAKOWSKIE NOCE – CRACOVIA SACRA
godz. 19.00
Inauguracja Cracovia Sacra
Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11
Więcej na stronie www.krakowskienoce.pl 

31.08 GALA OPERETKOWA W ALEI RÓŻ

czerwiec – grudzień „OTWÓRZ USZY. TU I TERAZ.  
NOWA HUTA 2019”
Spotkania edukacyjne przybliżające tematykę muzyki 
współczesnej organizowane przez Stowarzyszenie Spółdzielni 
Muzycznej w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida os. Górali 5
Informacje i terminy na www.spoldzielniamuzyczna.com 

czerwiec – październik „CUDZE CHWALICIE?  
NOWĄ HUTĘ POZNAJCIE”
Cykl warsztatów i spacerów po Nowej Hucie
Więcej na stronie www.przyjacielenowejhuty.pl

lipiec – wrzesień BULWAR(T) SZTUKI
Zalew Nowohucki
Więcej na stronie www.bulwarowa.laznianowa.pl

lipiec – sierpień „HUTA W KULTURZE –  
KULTURA W NOWEJ HUCIE”
Spacery, prelekcje, działania animacyjno-edukacyjne 
poświęcone środowiskom i inicjatywom twórców kultury i sztuki 
Nowej Huty. Wstęp wolny – obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Więcej na stronie www.okn.edu.pl

lipiec – sierpień „NUTY Z HUTY” – SCENA LETNIA 
NOWOHUCKIEGO CENTRUM KULTURY
Cykl niedzielnych koncertów na scenie plenerowej.
Nowohuckie Centrum Kultury
Więcej na stronie www.nck.krakow.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
www.krakow.pl
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Patryk Salamon, LoveKraków.pl: Ma pani ulubione miejsce  
w Nowej Hucie?

Wanda Nowicka: Lubię plac Centralny, lubię Park Wiśnio-
wy na osiedlu Kolorowym, lubię to moje osiedle ze szkołą nr 
91, do której chodzili moi synowie, moje wnuki a teraz pra-
wnuczka uważam, że jest to jedno z lepszych miejsc w Nowej 
Hucie (os. Handlowe - przyp.red.)

Pani przełożonym był architekt Tadeusz Ptaszycki, wielka po-
stać Nowej Huty. Jakim był szefem?

W 1951 roku zaczęłam pracować w Miastoprojekcie 
Kraków – biurze, którego dyrektorem naczelnym był arch. 
Tadeusz Ptaszycki, a które zostało powołane do budowy 
Nowej Huty. Wtedy zaczynał zbierać kadry. Tam najpierw 
pracowali moi koledzy ze studiów, a ja kończyłam prawo. 
Nie dostałam się na żadne aplikacje sądowe. W tych cza-
sach było o to trudno. Trzeba było mieć odpowiednie wa-
runki, koneksje… Bardzo chciałam pracować w tym za-
wodzie, ale skoro tak wielu moich znajomych znalazło się 
w Miastoprojekcie, to i mnie tam w końcu ściągnęli. Poza 
tym były też tam dobre płace. Zaczynałam w dziale orga-
nizacyjno-prawnym. Potem przeszłam do innych zajęć  
i zaczęłam zajmować się opracowywaniem tak zwanych kom-
pleksowych danych wyjściowych do projektowania.

Dyrektor Tadeusz Ptaszycki interesował się wszystkimi, 
był bardzo koleżeński. Nasz relacja była i urzędowa, i przyja-
cielska. Później, do końca jego życia, byliśmy dobrymi znajo-
mymi i przyjaciółmi. Dla mnie był imponującą i fascynującą 
osobowością. Pamiętam, jak  podczas jednych z pierwszych 
rozmów, zapytał się mnie, jak mi się mieszka w Nowej Hucie. 
Odpowiedziałam, że bardzo dobrze, tylko jest wyjątkowo zim-
no w mieszkaniu, bo mam aż trzy balkony. Jak to trzy balko-
ny? Poprosił, aby przynieść z archiwum dokumentację, czy to 
jest możliwe (śmiech).

Dyrektor był jednocześnie prezesem krakowskiego od-
działu SARP-u (1951-1961 – przyp. red.) oraz Zarządu Głów-
nego SARP (1961 – 1965). Dużo podróżował po świecie. Był na 
Kubie, w Chinach. Z jednej z delegacji przywiózł upominki 
– korale (pani Wanda pokazuje nam je).

Tylko pani takie dostała?
Nie, nie… Na pewno przywiózł więcej. Sekretarka dyrek-

tora, zresztą moja przyjaciółka, Tosia Grodziska (żona profe-
sora Grodziskiego, mojego przyjaciela, razem studiowaliśmy) 
– ona też dostała korale.

Widać, że dbał o panie.
O wszystkich dbał, troszczył się. Na przykład zamiast sie-

dzieć w pomieszczeniach podczas jakichś akademii pierw-

Mgr Wanda Nowicka. Starszy Projektant Biura Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt-Kraków. Rocznik 1925. Pogodna 
i energiczna mama, babcia i prababcia. Oto jej historia, która od prawie 70. lat nierozłącznie związana jest z Nową Hutą.

O pani Wandzie, co Nową Hutę budowała
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szomajowych, to wychodziliśmy z krzesłami do ogrodu i tam 
je urządzaliśmy. W 1968 roku, kiedy doszło do tych wydarzeń 
związanych z ruchami studenckimi, aby nic nam się nie sta-
ło, bo nasza siedziba była w centrum miasta niedaleko domu 
studenckiego, kazał odwieźć nas do domu.

Pamiętam też, że jak przyjechał z Kuby, to nam puszczał 
przez megafon muzykę kubańską. No, to wszyscy się tak 
cieszyli i śmiali się! Dyrektor opowiadał bardzo dużo z tych 
podróży, pokazywał zdjęcia. Robił piękne zdjęcia! A do tego 
pięknie rysował. Mam taką, dla mnie cenną, pamiątkę. Po-
darował mi album z rysunkami. Przywiózł go z Woldenberga, 
gdzie był   jeńcem offlagu w czasie wojny. Mam ten album, 
gdzieś schowany, ale nie mogłam znaleźć.

Dyrektor interesował się sportem?
Bardzo! I lubił oglądać piłkę nożną, w telewizji i na żywo.  

A gdy trwała budowa boiska Cracovii, to jednego dnia prze-
mówił przez radiowęzeł – kazał wziąć nam łopaty i poszliśmy 
pomagać przy budowie. Potem sportowe władze urządziły 
taki mecz, gdzie występował zespół Cracovii i pracownicy 
Miastoprojektu.

Dom Handlowy „Wanda”. Skąd ta nazwa?
Było to w ten sposób: mamy w Nowej Hucie kopiec Wan-

dy, a dyrektor uznał, że ten budynek też tak powinien się na-
zywać, bo w biurze mamy pracownicę Wandę. Dogadał się  
z inwestorami i tak zostało. Byłam zszokowana, jak mi to po-
wiedział.

W 1968 roku popadł w niełaskę. Na podstawie niepraw-
dziwych oskarżeń, został zwolniony z biura. Jak odszedł, to 
był wyjątkowy dramat dla Miastoprojektu oraz pracowników.  
To, co mu zrobili, było wyjątkowo niesprawiedliwe i niedo-
bre.

Jak bardzo ludzie zawdzięczać mogą pani taki, a nie inny szpi-
tal im. Ludwika Rydygiera?

Na początku lat 70. zaproponowano mi, abym się nim za-
jęła. To było na etapie projektu wstępnego, gdzie miały być 
podane koszty inwestycji. Do kosztów wchodziło między in-
nymi wyposażenie szpitala. Stworzenie takiej analizy nie było 
łatwe. Nikt tego nie potrafił zrobić. A więc od 1971 roku za-
częłam się zajmować szpitalem Rydygiera. Właściwie to był 
początek mojej wielkiej przygody życiowej. Potraktowałam to 
już jako moje hobby. Z tym jednym tematem pracowałam od 
1970 do 1993 roku.

Tyle lat minęło, a pani ponoć pamięta wiele rzeczy związanych 
z jego budową.

Na emeryturze jestem od 1997 roku. Ale tak, pamiętam 

bardzo dużo. Też te najtrudniejsze rzeczy. W szpitalu, o któ-
rym rozmawiamy, były to dwa oddziały: dializ i oparzeń.  
W Krakowie tego ostatniego oddziału nie było, dlatego musia-
łam jeździć aż do Siemianowic i od nich się uczyłam tego, jak 
ma wyglądać taki oddział.

Trzeba wiedzieć, że ze względu na reżim sanitarny, oddział 
oparzeń jest jednym z najtrudniejszych do zaprojektowania  
i zrealizowania. Innymi drogami mogą poruszać się pacjenci, 
innymi personel. Kolejnym korytarzem wyjeżdżały naczy-
nia, pościele, odpady. Ten nasz miał być chyba siedmiooso-
bowy. Bardzo trudno było zaprojektować to od pustej kartki.  
W tym przypadku jednak to technologia narzuciła architek-
turę.

A ten drugi oddział dializ?
Z nim wiąże się taka historia, o której nikt w ogóle nie 

wie. Układając wyposażenie szpitala dodałam takie dość 
drogie urządzenia, czyli aparaty do dializ. Na Komisji Oceny 
Projektów Inwestycyjnych w Warszawie kosztorysant, któ-
ry referował mój projekt powiedział, że wstawiłam tę apa-
raturę do dializ, a przecież szpital takiego oddziału nie ma.  
I wtedy wszyscy się złapali za głowę, mówili, że tak przecież 
być nie może. No i dzięki takiemu trochę przypadkowi ten od-
dział został dokooptowany, włączony do projektu.

Od czego zaczęła pani projekt?
Najważniejszą rzeczą przy dializowaniu jest woda, dla-

tego zaczęłam od stacji jej uzdatniania. Wiedziałam, że od-
powiednią aparaturę znajdę gdzieś w Anglii. Pamiętam,  
że korespondencję z producentem aparatury pisałam po an-
gielsku… Przypominam sobie też, że wysyłałam próbki wody  
i po badaniach okazało się, że ta woda do niczego się nie na-
daje.

Jaka była rola dyrektora Ptaszyckiego w pani życiu zawodo-
wym?

Zrobił dla mnie jedną, bardzo ważną rzecz. Kiedy inżynier 
Władysław Wichman przyszedł z projektem szpitala Rydygie-
ra, dyrektor mnie namówił, abym podjęła to wyzwanie. Ale ja 
się wtedy bałam. Przede mną był ogrom pracy, konieczność 
dokształcania się. Było to dla mnie trudne i wymagające za-
danie. Niby zaczęło się od wyposażenia, ale w momencie,  
w którym przyszło już do następnej fazy i zaczynały się spra-
wy projektów, instalacji, wtedy trzeba było konkretnie wszyst-
ko ustalać. Należało opisać wyposażenie, którego standardy 
 z czasem się zmieniały, bo i wymagania w szpitalach ulegały 
zmianie. Dodatkowo każdy oddział był zupełnie inny. To wy-
magało w wielu wypadkach zmiany architektury. Kiedy zacho-
rował inżynier Wichman, ja zostałam głównym projektantem 

technologii, więc musiałam sama o wszystkim decydować  
i wszystko podpisywać. Po budowie jeździliśmy taką zewnętrz-
ną windą na samą górę, bo przecież oglądało się poszczególne 
problemy na wszystkich dwunastu górnych kondygnacjach  
i trzech dolnych. Była to bardzo ciekawa i trudna praca, ale 
jakoś dałam radę.

W sumie zajmowała się pani szpitalem Rydygiera przez 20 lat.
Od rana do wieczora. Pewnego dnia zajmowano się bar-

dzo trudnym na owe czasy oddziałem - tak zwanym cen-
tralnym przygotowywaniem łóżek ze sterylizatornią. Te 
urządzenia były wytwarzane w Poznaniu. Kiedy w końcu 
przyjechały do szpitala, akurat piekłam w domu tort. Za-
dzwonił telefon i usłyszałam: – Pani Wando, przyjechały te  
sterylizatory, my nie wiemy jak to ustawić. Musi pani przyjść! 
(śmiech)

Miałam dowody, że uznawano tę moją pracę. W Iwoni-
czu (gdzie jest sanatorium, do którego jeździ pani Wanda 
– przyp. red.) spotkałam lekarza, który mówił, że właśnie 
wraca ze szpitala Rydygiera z konsultacji. Odpowiedziałam, 
że ja znam trochę ten szpital, bo go projektowałam. Lekarz 
powiedział, że podobał mu się i widział tam wiele rzeczy  
przemyślanych pod kątem funkcji. Także nieraz miałam takie 
pozytywne uwagi.

Poza Szpitalem Rydygiera w moim dorobku projektowym 
jest jeszcze Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej 
czyli Szkieletor. Zajmowałam się danymi wyjściowymi, anali-
zami ekonomicznymi…

Przy projekcie Kombinatu Prasowo-Poligraficznego RSW „Pra-
sa” pracowała pani między innymi z Januszem Ingardenem.

Głównymi projektantami byli właśnie panowie Ingarden 
i Zbigniew Olszakowski. Przy tym projekcie wykonywałam 
najpierw dokumentację prawną, zajmowałam się sytuacją 
wywłaszczeń i programem. Robiłam jeszcze analizy ekono-
miczne. Jako jedyna w biurze Miastoprojekt.

To były też bardzo trudne i skomplikowane sprawy. Pró-
bowało się wtedy spojrzeć w sposób ekonomiczny na inwe-
stycję, czy to się opłaca. Porównywało się koszty budowy, 
realizacji ze wszystkimi prognozami dochodów. To wszystko 
było wstępem, jeśli chodzi o moje życie zawodowe jako pro-
jektanta technologii.

Mimo skończonych 93 lat, pani Wanda jest wulkanem ener-
gii. Podczas swoich sanatoryjnych spacerów potrafi przejść  
w dobrym tempie nawet 10 kilometrów. Wciąż spotyka się 
z kolegami z pracy. W swoim - jak to określiła - „dziwnym” 
mieszkaniu ma trzy balkony – wszystkie obsadzone kwiata-
mi, co - ze względu na porę roku - pokazała nam na pożegna-
nie... w swoim smartfonie.

Mgr Wanda Nowicka. Starszy Projektant Biura Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt-Kraków. Rocznik 1925. Pogodna 
i energiczna mama, babcia i prababcia. Oto jej historia, która od prawie 70. lat nierozłącznie związana jest z Nową Hutą.

O pani Wandzie, co Nową Hutę budowała
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„Stylowa”  
ma twarz kobiety

– Kiedy przyszłyśmy w 1986 roku, owszem, było nam cięż-
ko. Kiedy trzy lata później nastąpił przełom, istniały meliny, 
czyli nocne sklepy alkoholowe. I my z tymi meliniarzami mu-
siałyśmy walczyć, bo chcieli nas stąd wyrugać! Odgrażali się, że 
nasze głowy będą poucinane, a później przyozdobione czerwo-
nymi kokardkami. Odpowiadałam: no dobrze, mnie zabijecie, 
was za to zamkną, ktoś tu przyjdzie i będzie miał lżej. Myśleli, 
że się wystraszymy i odpuścimy – ale nie z nami te numery!  
– zaznacza moja rozmówczyni.

Jak widać, niektóre historie mogą mrozić krew w żyłach.  
– To niby była walka słowna, ale moja wspólniczka została kie-
dyś uderzona. Straciła na chwilę przytomność. Na mnie – cho-
ciaż się stawiałam – nikt nie ośmieli się podnieść ręki. Ci ludzie 
strasznie nam ubliżali. Co więcej, „polowali” na naszych klien-
tów. Jak ktoś przesadził z alkoholem, stawał się łatwą zdobyczą. 
Konsumentom organizowałyśmy transport, a nieraz gdy ktoś 
blisko mieszkał, kelner odprowadzał – wspomina właścicielka.

Co tu się kiedyś działo!

W dawnych czasach Stylowa tętniła życiem. Niegdyś ludzie 
przychodzili na organizowane tu dancingi, nieraz musieli od-
stać swoje w kolejce, aby usiąść przy stoliku. Ale te czasy bez-
powrotnie minęły. Dancingów – ze względu na skargi – nie ma 
już od trzech lat, a na sali zawsze czeka kilka wolnych stolików.

– Chciałabym, aby tamte czasy się wróciły. Miałyśmy czyn-
ne od 9 do 22, cały czas był tłum. Niestety teraz to my czekamy 
na konsumenta. Wtedy na Kombinacie robiło 37 tys. ludzi. Pa-
nowie, wracając z pracy, przychodzili właśnie tu. Kiedy Kombi-
nat zamknięto, wszystko diametralnie się zmieniło… Cóż, jest 
coraz mniej naszych klientów. Dużo stałych bywalców odeszło 

Raz, dwa, trzy, Włodzimierz Lenin patrzy

Albo raczej patrzył. Konkretnie w latach 1973–1989. Po-
stument projektu Mariana Koniecznego, ówczesnego rektora 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiał żwawo 
maszerującego przez Aleję Róż wodza październikowej rewo-
lucji w łopotającym na wietrze płaszczu w otoczeniu klombów 
pełnych czerwonych róż.

Monument w Nowej Hucie ufundowano z trzynastych pen-
sji i premii robotników NH. To, że byli mało z tego powodu 
usatysfakcjonowani, to za mało powiedziane. I tak do czasu 
upadku władz komunistycznych miały miejsce liczne próby 
obalenia tego siedmiotonowego kolosa.

A na wszystkie te zdarzenia „patrzyła” swoimi oknami Sty-
lowa. Często mawiano, że wódz wyszedł ze Stylowej i zmierza  
w stronę innej znanej restauracji, Arkadii. Stylową i Lenina 
miały również połączyć… kotlety. W wielu wspomnieniach 
przeplata się wątek klientów, którzy na swój sposób chcieli 
dopiec „wodzowi”. W jego imieniu mieli składać zamówienie  
i prosić o dostarczenie pod pomnik kotleta.

Z pomnikiem wiąże się również naprawdę wybuchowa hi-
storia. W nocy z 17 na 18 kwietnia 1979 roku ktoś pod pomnik 
podłożył ładunek wybuchowy. „Dla sprawców – oburzenie i po-
tępienie”, „Zbrodniczy wybuch w Nowej Hucie” – takie nagłów-
ki widniały w gazetach po zdarzeniu. Cóż, eksplozja uszkodzi-
ła jedynie piętę Lenina. A co z tym wspólnego miała Stylowa?  
A to, że zaczęto ją nazywać żartobliwie „Barem pod Kuternogą”.

Transformacja

Z panią Leoną Michałek spotykamy się w marcowe, czwart-
kowe popołudnie. Jedna z obecnych właścicielek Stylowej do 
Nowej Huty przeprowadziła się w 1968 roku. I została do dziś.

– Oj, w tej Nowej Hucie kiedyś mieszkać nie chciałam  
– przyznaje. – Ale teraz nawet jakby ktoś mi mieszkanie w Kra-
kowie proponował, odpowiedziałabym „nie”. Mieszkam w No-
wej Hucie i do Krakowa tylko jeżdżę – śmieje się.

W 1986 roku wraz ze Stanisławą Olchawą przejęły kultową 
restaurację i zarządzają lokalem do dziś.

– Sprywatyzowałyśmy się w 1990 roku. Wówczas wszystkie 
lokale szły do przetargu, my przeszłyśmy na własne rozlicze-
nie. Inny los spotkał restaurację Arkadia, którą ze względu na 
wysokie stawki czynszowe i sporą powierzchnię, przejął bank 
– zaczyna swoją opowieść pani Leona.

Początki ich panowania w Stylowej nie były jednak – jak 
mogłoby się wydawać – usłane różami.

„Teraz nie uda nam się porozmawiać”

Tyle słońca w całym mieście... Przez Plac Centralny wiatr 
hula w najlepsze i odbija się od budynków stojących wzdłuż 
Alei Róż. Po drodze „odwiedza” również kultową Stylową, nie-
gdyś jeden z najelegantszych lokali w Nowej Hucie. Dawno, 
dawno temu jej uroczą konkurentką była znajdująca się po dru-
giej stronie – na Osiedlu Centrum B – Arkadia.

Po otwarciu dość masywnych drzwi restauracji ze-
wsząd dochodzi gwar rozmów. We wtorkowe południe nie-
mal wszystkie stoliki są zajęte, w większości przez grupy  
turystów. W progu mijam troje obcokrajowców, którzy wciąż 
nadziwić się nie mogą, że taki oto „PRL-owski zabytek” się tu 
uchował.

Jedna z obecnych właścicielek, pani Leona Michałek, ma 
pełne ręce roboty. – Teraz nie uda nam się porozmawiać, sama 
pani widzi… Zaraz mamy przyjazd grupy – tłumaczy. Umawia-
my się więc na kolejny „wolny” termin, a pani Leona wraca do 
lepienia pierogów.

Jak to się zaczęło…

Stylowa jest najstarszą restauracją w Nowej Hucie. To wła-
śnie tu, w lokalu na os. Centrum C, ówcześni mieszkańcy po-
znawali smak kawy, a wejścia strzegł portier, który wpuszczał 
wyłącznie elegancko ubranych gości. O bardzo mocnych trun-
kach, przyprawiających o zawrót głowy, też trzeba było zapo-
mnieć. Pierwsze lata funkcjonowania Stylowej to tylko koniaki 
czy wina bułgarskie. Ale od początku.

22 lipca 1956 roku, Narodowe Święto Odrodzenia Polski. 
Tamtego dnia podniosły nastrój opanował Aleję Róż. Do Stylo-
wej zawitały najważniejsze osoby z gastronomicznego światka, 
dyrektorzy Kombinatu, artyści. Przed wejściem kelnerki trzy-
mały tace pełne kieliszków. Każdy z gości otrzymywał taki „na 
wejście”, by później już na dobre rozkoszować się tym, co lokal 
miał najlepszego do zaoferowania.

A za progiem czekały marmurowa posadzka i kolumny  
z marmuru, zwisające żyrandole, ułożone równo stoliki, meble 
zaprojektowane specjalnie na potrzeby lokalu… I ten unoszący 
się wszędzie posmak PRL-owskiej elegancji.

I tak zaczęła się historia Stylowej. Nie bez powodu mówi-
ło się, że kto wpada na jednego, zostaje już do rana. O tym, 
co działo się w tym miejscu, do dziś krążą legendy. W końcu  
w środku bawiła śmietanka towarzyska ówczesnych czasów  
– inżynierowie, lekarze i nauczyciele zaliczani do nowohuckiej 
elity. Później było to już miejsce dla cinkciarzy.

Miejsce, którego nikomu w Nowej Hucie przedstawiać 
nie trzeba. Szanowni Państwo, zapraszamy na krótką 
wizytę w restauracji Stylowa. To właśnie tu za czasów 
świetności przychodziło się na jednego, a zostawało 
do rana.
N A T A L I A  G R Y G N Y
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z tego świata. Gdyby tak wszyscy ożyli, to by się w tej naszej 
Stylowej nie zmieścili – mówi z nostalgią w głosie pani Leona.

Byli tacy, którzy w domu jedli śniadanie, ale na herbatę czy 
kawę przychodzili do Stylowej. Udzielali się towarzysko, czyta-
li, wspominali – i tak było dzień w dzień.

– Do Stylowej przychodziło się na jednego, a zostawało na 
dłużej. Teraz przychodzą do nas „obce buzie” – czasami może 
i z Nowej Huty, ale my ich nie znamy. Pamiętam, jak przy bu-
fecie stało niegdyś osiem hokerów i była walka, kto pierwszy 
zajmie miejsce. Teraz stoją cztery i nie ma kto na nich usiąść 
– przyznaje. – Przez 20 lat odbywały się dancingi – ludzie nawet 
na stojąco chcieli być obsługiwani. Brakuje ich… Ludzie przy-
chodzą, pytają… Miałyśmy tu towarzystwo starsze, poważniej-
sze – wiemy, że im tego brakuje. Z tego powodu jest też mniej-
sza frekwencja – ocenia.

Stylowa od zawsze słynęła z pysznej kawy. Serwowano też 
galaretki owocowe, bitą śmietanę z owocami, lody, pieczarki  
z patelni czy pieczonego kurczaka. Po tym, jak panie Michałek 
i Olchawa przejęły lokal, skupiły się na typowo polskiej kuchni. 
Jak się okazuje, do dziś najczęściej schodzą bryzole, polędwica 
wołowa, kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą. W Stylowej 
można zamówić również inny specjał – różne rodzaje piero-
gów.

Dzień dobry, kocham cię!

Ściany restauracji po dziś dzień skrywają tysiące historii,  
w tym niezwykłe historie o miłości.

– Mieszkańcy w podeszłym wieku nieraz wspominali, jak 
to w Stylowej poznali swoich małżonków i tu świętowali waż-
ne dla siebie rocznice. A takich par było naprawdę dużo. Wiele 

takich zauroczeń kończyło się związkami małżeńskimi. Moja 
przyjaciółka tutaj poznała swojego przyszłego męża i wyprawili 
wesele. Pamiętam też taką panią z Ameryki, która przyjechała 
tu jako studentka i poznała jednego sportowca. Wpadli sobie  
w oko, zaczęli się spotykać, ale pani musiała wracać do Stanów. 
Korespondowali przez długi czas. I co się okazało? Przyjechali 
tu po czasie i w Stylowej zorganizowali wesele – uśmiecha się 
pani Leona.

To tylko jedna z wielu takich historii. – Nie tak dawno zaczął 
tu przychodzić taki pan z taką panią. Tacy zakochani! Codzien-
nie przynosił jej kwiaty. Nie wiem, jak zakończyła się ta histo-
ria, bo musiał wracać za granicę. Mówię pani, tacy wpatrzeni 
w siebie – zachwyca się.

Żartujemy, że może niebawem w Stylowej odbędzie się ko-
lejne huczne wesele.

Porozmawiajmy o Leninie

– Szedł ze Stylowej do Arkadii, a w rękach splecionych  
z tyłu trzymał czapkę. Może niektórym ten Lenin przeszkadzał, 
ale wtedy chociaż przychodziły szkolne wycieczki, przyjeżdżali 
turyści. Było zainteresowanie, teraz została luka – spoglądamy 
przez okno na Aleję Róż. – Komuś to przeszkadzało, ale gdyby 
pomnik wciąż stał, to byłoby to z korzyścią dla mieszkańców. 
Bo skoro turysta przychodzi, to zostawia pieniądze w sklepach 
czy restauracjach. Ale jak nie ma co oglądać, to po co tu poje-
dzie? – zastanawia się pani Leona.

I opowiada, jak to kiedyś Lenin wywołał prawdziwe zamie-
szanie w okolicy.

– To było już po tym, jak pomnik zabrali. Kiedy rano jecha-
łyśmy do pracy, nasi konsumenci z daleka wołali do nas „Le-

nina postawili!” Okazało się, że faktycznie tam był, z tą różni-
cą, że to… atrapa. Taki czarny postument. Młodzi ludzie stali, 
śmiali się, niektórzy robili zdjęcia. Nie było żadnego wrogie-
go nastawienia. Ale idące do kościoła starsze panie strasznie 
psioczyły, że Lenin znowu tu jest. Wyrażały się, delikatnie mó-
wiąc, nieładnie. Tak sobie myślę – gdyby jedna z drugą chwilę 
pomyślały, że to komuna dała im tu mieszkanie i pracę, dzięki 
czemu nie musiały wyjeżdżać za granicę… – mówi pani Leona. 
– Bo prawda jest taka: historii nie da się zamknąć, ona będzie 
się za nami ciągnęła.

Póki co na powrót monumentalnego Lenina się nie zanosi, 
ale jego miniaturkę można zobaczyć we wnętrzu restauracji.

Dzień Kobiet

Kiedy pytam, czy Stylowa ma twarz kobiety, pani Leona 
uśmiecha się znacząco.

– No chyba tak. Przeważnie kobiety tu rządziły… Kiedyś, jak 
jeszcze żyli nasi konsumenci, to w Dzień Kobiet czy na imie-
niny na wyścigi przychodzili z kwiatami. Naprawdę. 8 marca 
przez bufet nie można było niczego zobaczyć, bo tyle kwiatów 
na nim było. To było takie miłe… Powiem pani, że mi tamtych 
czasów brakuje. Atmosfery dancingów, tego gwaru rozmów. To 
się już nie wróci – mówi.

Może i nie, ale prawda jest taka: kiedy przejdziecie przez 
próg Stylowej i chociaż na chwilę zamkniecie oczy, gwar tych 
rozmów powróci. Wszystkie stoliki znowu będą zajęte, a par-
kiet pełen par. A na alei dziwnym trafem znowu zakwitną czer-
wone róże…

Całość do przeczytania na stronie 70nh.pl
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Wtorek, godzina 8:30. Pracownicy galerii han-
dlowych jadą do pracy. Do otwarcia jest jeszcze 
trochę czasu. Są jednak miejsca, w których handel  
o tej porze trwa w najlepsze. To nowohuckie place.

Każdy dzień zaczyna się podobnie. Od samego 
rana sprzedający wykładają towar na swoich sto-
iskach. Pierwsi „handlarze” są już po godzinie 5:00. 
O tej porze trafiają się też pojedynczy klienci, akurat 
w drodze do pracy. Kupują drożdżówkę, jabłko, ale 
zdarzają się też zapalniczki czy baterie. Tutaj można 
kupić „wszystko i nic”.

Pierwsze w tamtej okolicy

W Nowej Hucie ostały się trzy większe targowi-
ska. Najstarszym jest Plac Mogilski, który powsta-
wał wraz z pierwszymi blokami przy os. Wandy. 
W latach 80. XX wieku było to miejsce o niebywa-
łej popularności. – Wszyscy tu kupowali. Raz, że 
blisko, dwa, że zawsze było z kim porozmawiać.  
A ludzie byli inni niż teraz, bardziej otwarci i przy-
jaźni – mówi pani Maria, która do dziś przychodzi 
po podstawowe produkty.

W tym miejscu czas jakby się zatrzymał. Wygląd 
w niczym nie zmienił się od kilkunastu lat, a sprze-
dawcy to również osoby pamiętające najlepsze lata 
handlu obwoźnego. – Kiedyś trzeba było przyjść 
wcześnie rano, żeby zająć miejsce. Dziś, kiedy pan 
nie przyjdzie, to będzie, gdzie stanąć – tłumaczy pan 
Julian, emeryt dorabiający jako sprzedawca obu-
wia. W najlepszym przypadku zarobi kilkanaście 
złotych. Często wychodzi na zero. – Przychodzę tu 
więcej dla rozrywki i zdrowia – zarzeka się.

Plac jest otwarty do 17, ale ciężko powiedzieć, 
żeby tętnił życiem. Kto ma coś do kupienia, przy-
chodzi do południa. Później w zasadzie nie ma cze-
go szukać. Nie pomaga też lokalizacja – targowisko 
jest nieco schowane, więc kto nie wie, gdzie się znaj-
duje, prawdopodobnie nigdy tu nie trafi.

Produkty od rolnika

W nieco lepszym położeniu jest Plac Bieńczyc-
ki. W okolicy mocno eksploatowana ulica Kocmy-
rzowska, Teatr Ludowy, Kościół Arki Pana – jeden  
z symboli walki o wolność religijną w czasach socja-
lizmu. Plac, którego początki sięgają lat 50., jest po-
dzielony na dwie części – wewnętrzną i zewnętrzną, 
właściwie na chodniku.

Dominują starsi sprzedawcy, dla których handel 
dziś jest walką o przetrwanie. – Jestem tu prawie 
30 lat i ten ruch bardzo się zmniejszył. Dziś utargi 
wystarczają nam na opłatę, na ZUS, placowe, pali-
wo. Mało co nam zostaje na przeżycie. Jak tak dalej 
pójdzie to koszty będą większe niż zyski – smuci się 
pani Halina, od lat w tym samym miejscu sprzeda-
jąca chemię gospodarczą.

Choć plac jest otwarty w zasadzie codziennie, 
największy ruch widać w piątki i soboty. Dominu-
ją ludzie starsi, mieszkańcy okolicznych osiedli, ale 
nie brakuje też młodszych pokoleń. Wszystko za 
sprawą rolników z okolicznych wiosek, którzy przy-
wożą swoje własne wyroby.

– To, co sprzedają w marketach, to trucizna.  
U nas można kupić rzeczy prosto od chłopa – jajka, 
warzywa. Przyjeżdżają panie z Mszany Dolnej, przy-
wożą sery, mleko, masło czy produkty wiejskie. Są 
dni, kiedy pojawiają się wyroby wędliniarskie. Lu-
dzie wiedzą, w jakie dni przyjadą sprawdzone osoby 
i przychodzą na zakupy – wyjaśnia pani Halina.

Tutaj kupisz wszystko

Spożywka to jednak nie wszystko. Nie ma prak-
tycznie produktów, których nie dałoby się znaleźć 
na placu. Ubrania, kwiaty, artykuły przemysłowe, 
perfumy. Produkty bez metek znanych producen-
tów, często niewiadomego pochodzenia. Cieszące 
się jednak dużą popularnością.

– Co za różnica co tam jest napisane. Ma działać 
i być tanie, nie będę wydawał Bóg wie, ile pieniędzy 
na to samo, bo jest markowe – twierdzi pan Jerzy, 
kupujący kilka rzeczy do domu. Wydał mniej niż 10 
złotych i odszedł z siatką drobiazgów.

Na Placu Bieńczyckim jest też kilka młodszych 

osób, które starają się odnaleźć w obwoźnym 
handlu. Szczególnie przy chodniku, gdzie ruch  
jest większy i rotacja sprzedawców następuje czę-
ściej.

– Tu jest specyficzny klimat. Klient jest bardziej 
przyjazny i mniej zagoniony. Na Kazimierzu ludzie 
mają wyliczony czas na wszystko, ciężko ich zatrzy-
mać – tłumaczy pan Mariusz, który wystawił per-
fumy za 15 złotych.

Zarzeka się, że nie chce, żeby jego dzieci poszły 
w ślady taty. W galeriach handlowych jest prze-
cież wygodniej, ładniej i nowocześniej. Ale jednak 
przyjeżdża na plac. – Ja drobnemu handlowi baza-
rowemu nie wróżę dużej przyszłości w Krakowie. 
Sprzedaję tutaj z sentymentu, widzę dużo znajo-
mych twarzy i jakoś trzymamy się wszyscy razem  
– kończy, bo starsza pani pyta o zapach tego w bia-
łym opakowaniu.

Nowoczesność nie pomogła

Jeszcze lepszą lokalizację ma Tomex, jeden  
z największych placów w Krakowie. Plac powstały  
w 1990 roku znajduje się przy Rondzie Kocmyrzow-
skim. Dominuje tutaj handel odzieżą i tekstyliami, 
jednak szalone lata 90. wspomina się raczej z no-
stalgią. Kiedyś wszystko przypominało wielki ba-
zar – bluzki przymierzało się na wolnym powietrzu, 
zaraz obok stoiska. Kilka lat temu doszło jednak do 
przebudowy i zamiast brzydkich „bud” pojawiły się 
pawilony, z przebieralniami w środku i zadasze-
niem na zewnątrz.

To, co miało pomóc, zaszkodziło. – Wcześniej 
wszystko funkcjonowało fajnie i rodzinnie, teraz 
zrobiły się niesamowite pustki. Ja zakończyłam 
działalność, a wiem, że znajomi, którzy handlują, 
robią wszystko, żeby wyprzedać towar i będą zwijać 
interes. Miały być ładne pomieszczenia, a co dzie-
siąta budka ma ogrzewanie. W zimie to ma znacze-
nie – mówi pani Dorota, która na Tomexie handlo-
wała odzieżą męską.

W okolicy powstaje coraz więcej zabudowań, 
więc temat naturalnie przewija się na placu. – Pro-
szę pana jeszcze trochę i nic tu nie będzie. Wszędzie 
dookoła bloki, tutaj coraz mniej sprzedawców, pew-
nie to zamkną i będzie kolejne osiedle – mówi pani 
Magda, która przechodzi tędy na przystanek tram-
wajowy. Duża część sprzedawców też widzi przy-
szłość w szarych barwach, ale nie każdy zrzuca winę 
na galerie handlowe. – Ludzie zaczęli mieć więcej 
pieniędzy. Wcześniej każdy szukał możliwości, żeby 
kupić taniej. Teraz społeczeństwo się bogaci i może 
sobie pozwolić na zakupy znanych marek. Tego na 
targowiskach nie ma – dodaje pani Dorota.

Rzeczywistość potwierdzona naukowo

Na temat nowohuckich placów powstała pu-
blikacja Moniki Płaziak i Anny Ireny Szymańskiej  
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Twier-
dzą, że klientami tych trzech badanych placów  
w niemal 70 procentach były kobiety powyżej 60 
roku życia, posiadające średnie wykształcenie.

– Respondenci zapytani o przyczyny odwiedza-
nia placów targowych podkreślali przede wszyst-
kim bliskość zamieszkania (niemal 63%) oraz fakt, 
iż produkty na targowiskach są lepszej jakości niż 
te dostępne w sklepach (prawie 57%) – czytamy  
w opracowaniu.

W publikacji autorki miały też nie najlepsze 
wnioski na przyszłość. „Pod znakiem zapytania sto-
ją losy placu w Mogile. Autorki zastanawiają się, czy 
przetrwa on próbę czasu. Obserwując jego kurczą-
cą się systematycznie ofertę, zdecydowaną lokal-
ność oraz peryferyjne położenie względem całego 
miasta, można przewidywać stopniowe zanikanie 
tamtejszych funkcji targowych. Pozycja pozostałych 
dwóch placów, ze względu na dogodne położenie 
komunikacyjne, okoliczne duże skupiska bloków 
mieszkalnych, dotychczasową popularność wśród 
mieszkańców dzielnicy (a w przypadku Tomexu 
także reszty miasta) oraz niezwykle bogatą ofertę 
towarów i usług, wydaje się niezagrożona.”

To, czy wszystkie place przetrwają, będzie zale-
żeć tylko od kupujących.

TU JEST 
SPECYFICZNY 
KLIMAT. KLIENT 
JEST BARDZIEJ 
PRZYJAZNY 
I MNIEJ 
ZAGONIONY
M A T E U S Z  H O W I S
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„Będę miał dla ciebie skwarki” – to były ostatnie 
słowa, które od Dragana usłyszała przyjaciółka Barba-
ra Ślizowska. Właśnie wracali ze wspólnego wyjazdu  
małopolskich olimpijczyków. Ona do Prokocimia, on 
– do Nowej Huty. W maju, na imieninach Dragana,  
zawsze zajadali się skwarkami. Mieli taką „niezdrową” tra-
dycję.

Imieniny przyjaciela obchodziła w żałobie. Kilka dni 
po wyjeździe, 21 kwietnia 2007 roku, przyszła szokują-
ca wiadomość: „Staszek” nie żyje. Przycinał gałęzie przy 
domku letniskowym w Kasince Małej. Nagle spadł z pię-
ciometrowej skarpy i uderzył głową w mur. Nie miał szans.  
Jego grób znajduje się w alei zasłużonych na cmentarzu Ra-
kowickim.

Harpagan

Bokser i gimnastyczka poznali się w 1968 roku  
w Meksyku. Ślizowska wtedy była trenerką, Dragan  
wywalczył brązowy medal w kategorii półciężkiej (81 kilo-
gramów).

Mówiło się, że nie ma talentu. Długo był w cieniu Zbi-
gniewa Pietrzykowskiego, ale dzięki niesamowitej determi-
nacji w końcu stał się jednym z liderów w drużynie Feliksa 
Stamma.

Marian Kasprzyk, mistrz olimpijski z Tokio, wołał na 
Dragana „Kołek”, bo w ringu był bardzo sztywny. Miał jed-
nak niesamowitą wytrzymałość i nokautujące ciosy z prawej 
ręki. Były jego znakiem rozpoznawczym, podobnie jak łysi-
na.

– Miał to „pieprznięcie” – wspomina Artur T. Kowalski, 
działacz, syn znanego pięściarza Teofila Kowalskiego.

Niedługo później Dragan zastąpił Wojciecha Gorczycę  
w roli prezesa Małopolskiego Związku Bokserskiego. Kowal-
ski został jego prawą ręką i „robił szum” – był odpowiedzial-
ny za promocję i marketing.

Otwierał drzwi

Obaj byli skorpionami, często upartymi, ale zawsze po-
trafili się porozumieć. – Po wysłuchaniu argumentów za-
wsze przyznawał rację. Był bardzo logicznym człowiekiem 
– podkreśla Kowalski.

Mówi, że wokół Dragana kręcili się czasem „dziwni lu-
dzie, którzy mamili go tanimi metodami”. On jednak, jak 
podczas treningów i walk, stawiał na pracę. Wiedział, że bez 
niej nie ma efektów.

– Zdarzało się, że z emerytury olimpijskiej dopłacał do 
czynszu siedziby MZB – nie kryje Kowalski. To nie zawsze 
miało się podobać jego żonie. Podobnie jak przetrzymywa-
nie związkowych dokumentów w siedzibie zakładu. Pasja 
męża jednak zwyciężała.

– Otwierał drzwi. Gdy trzeba było coś załatwić, można 
było liczyć na Staszka – podkreśla Kowalski.

Ślizowska potwierdza te słowa. – Był bardzo obrotny  
– dodaje.

Nowohucianin z wyboru

Dragan był dżentelmenem, lubił życie towarzyskie. 
Często można go było spotkać w słynnej restauracji  
„Stylowa” w Nowej Hucie. Sprawami Hutnika żył nawet po 
zakończeniu kariery i interesował go nie tylko boks.

– Pamiętam, jak po spadku piłkarzy z ekstraklasy poszli-
śmy na wódkę do „Stylowej”. Długo siedzieliśmy, a kolejnego 
dnia jechał na turniej do Wielkopolski – wspomina dzienni-
karz Bogdan Przybyło.

– Piliśmy całą noc, choć knajpa oficjalnie powinna być 
zamknięta o 23. Nie zrobili tego, bo był w niej Staszek, na 
czym skorzystali inni bywalcy. O 5 rano stwierdził, że koń-
czymy, bo jedzie do Swarzędza w Wielkopolsce, gdzie Jerzy 
Kulej prowadzi turniej. O 6 miał pociąg, pojechał się wyką-
pać do domu, ale zdążył – dodaje.

Stanisław Dragan urodził się 21 listopada 1941 roku  
w Sadkowej Górze pod Mielcem. Największe sukce-
sy odnosił w barwach Hutnika. Oprócz brązowego me-
dalu olimpijskiego zdobył sześć tytułów mistrza Polski  
i jeden wicemistrza. W reprezentacji wystąpił 15 razy  
– wygrał dziewięć walk, jedną zremisował i pięć przegrał. 
Od kilku lat w Krakowie jest organizowany memoriał jego 
imienia. Jeden z synów Dragana – Jacek – jest znanym kar-
diologiem.

Tragiczna śmierć  
pierwszego medalisty
Los zaskoczył go równie boleśnie, jak on rywali ciosem z prawej ręki. 
Stanisław Dragan, pierwszy medalista olimpijski z Nowej Huty, zginął 
podczas przycinania gałęzi.

Był przedsiębiorcą. Razem z nieżyjącą dziś żoną, pro-
wadzili przy placu Centralnym zakład krawiecki. Na ubra-
niach, szyli głównie garnitury komunijne, była naszywka 
marki „Dragan”. Część tego, co zarobił, rozdawał innym, ale 
specjalnie się tym nie chwalił. – Dopiero będąc na miejscu, 
ujrzałam ściany obwieszone dyplomami z podziękowaniami 
od domów dziecka i różnych instytucji za przekazywanie 
ubrań i wsparcie finansowe – mówiła na łamach „Dziennika 
Polskiego” profesor Halina Izdebska z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie.

Boks amatorski cierpi na niedofinansowanie, nie lepiej 
było na początku stulecia. Dragan, razem z Lucjanem Trelą  
– byli jak papużki-nierozłączki – żałowali, że „pożera ich 
boks zawodowy”.

– Ojciec dużo o nim opowiadał, ale długo 
nie mogłem go poznać osobiście. Nasze 

drogi zeszły się w 2000 roku, gdy kłopoty 
ekonomiczne doprowadziły do zawieszenia 
sekcji bokserskiej Wisły – mówi dyrektor 

turnieju O Złotą Rękawicę Wisły.„

„
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