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„Pietrucha” w rękach policji
Przestępczość. W mieszkaniu lidera bojówki Sharksów znaleziono narkotyki, maczety, noże i gaz pieprzowy

Marcin Banasik 
marcin.banasik@dziennik.krakow.pl 

Policyjni antyterroryści za-
trzymali 32-letniego Piotra 
K., ps. „Piotruś” i „Pietrucha”. 
Mężczyzna jest wysoko po-
stawionym pseudokibicem  
w bojówce Wisły Kraków – 
Sharks, który poszukiwany 
był  przez Sąd Okręgowy 
w Krakowie. Został skazany 
na karę pięciu lat i dwóch 
miesięcy więzienia za rozbój 
z niebezpiecznym narzę-
dziem. 

Nakaz został wydany 
pod koniec września. Ponie-
waż „Pietrucha” ukrywał się 
przed organami ścigania, 
do poszukiwań mężczyzny 

przystąpili policjanci zarówno 
zespołu do spraw poszukiwań 
i identyfikacji osób, jak i sekcji 
do spraw zwalczania przestęp-
czości pseud  okibiców. 

Do zatrzymania doszło 
w czwartek późnym wieczo-
rem. Wcześniej policjanci 
z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie uzyskali informa-
cje, że 32-latek najprawdopo-
dobniej ukrywa się w miesz-
kaniu na os. Strusia w Krako-
wie. – Ponieważ istniało 
prawdopodobieństwo, że męż-
czyzna może być uzbrojony, 
w akcję włączyli się 
antyterroryści – mówi podin-
spektor Mariusz Ciarka, 
rzecznik małopolskiej policji. 

Pseudokibic Wisły Kra-
ków początkowo stawiał opór, 
ale szybko został obezwład-
niony przez funkcjonariuszy 
krakowskiej policji.  

Mężczyzna zamierzał rów-
nież zlikwidować narkotyki, 
próbując spuścić je w muszli 
klozetowej toalety. Policjanci 
udaremnili to. 

 Podczas przeszukania je-
go mieszkania policjanci zna-
leźli susz roślinny w kolorze 
ciemnobrunatnym (wstępne 
badanie wykazało, że jest to 
marihuana).  

– Oprócz narkotyków zna-
leziono także niebezpieczne 
narzędzia w postaci maczet, 
noży, pojemników z gazem 
pieprzowym – dodaje podin-
spektor Mariusz Ciarka. 

Jak udało nam się nieofi-
cjalnie dowiedzieć, Piotr K. 
przewodził Sharksom z No-
wej Huty. Zatrzymany został 
przewieziony do policyjnego 
aresztu, skąd zostanie prze-
transportowany do zakładu 
karnego. 
¹

Opowiedzą, jak zdrowo 
oddychać w Krakowie

„Zdrowy Oddech” to semina-
rium podsumowujące kampa-
nię edukacyjną dotyczącą ja-
kości powietrza w Krakowie.   
Uczestnicy spotkania, które 
odbędzie się w najbliższy po-
niedziałek w godz. od 10 do 14 
w sali obrad Urzędu Miasta 
Krakowa przy placu Wszyst-
kich Świętych 3-4, obejrzą tak-
że film pt. „Smog”, którego au-
torką jest  uczennica  Zespo-
łu  Szkół  Chemicznych  w  
Krakowie.   Dyrektorka tej 
szkoły Elżbieta Romanowska 

opowie o projekcie i jego re-
zultatach.  

W  programie  znalazł  się 
także  wykład  nt.  przyczyn  
zanieczyszczeń  powietrza, 
który wygłosi prof. Janusz 
Miczyński z Uniwersytetu Rol-
niczego, oraz  prezentacja  
działań  miasta  zmierzających 
do poprawy jakości powietrza 
w Krakowie, który wygłosi Wi-
told Śmiałek, doradca prezy-
denta ds. jakości powietrza. 
Podczas tej uroczystości zosta-
ną także wręczone nagrody dla 
autorów najlepszych prac 
w konkursie fotograficzno- 
dziennikarskim. Kampania 
zdrowy oddech jest projektem 
ekologicznym finansowanym 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.  
(SN)

Ś rodowisko 
Film o smogu i warsztaty edu-
kacyjne oraz wykłady na temat 
jakości powietrza w Krakowie – 
taki program przygotowano dla 
uczestników seminarium pt. 
„Zdrowy Oddech”.

Pół roku po oficjalnym wmuro-
waniu kamienia węgielnego 
pod nową siedzibę Szpitala Uni-
wersyteckiego na budowie trwa 
wylewanie fundamentów.  

Inwestycja zakłada zagospo-
darowanie 15 hektarów terenu 
w Krakowie-Prokocimiu – w są-
siedztwie Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego. Ma tutaj 
powstać gmach główny z dzie-
więcioma segmentami. Tam 
znajdzie się szpitalny oddział ra-
tunkowy, pawilon dydaktyczny 
dla studentów, trzy oddziały 
łóżk owe, trzy pawilony diag -
nostyczno-zabiegowe. 

Wszystkie te części będą ze 
sobą połączone – a nie, tak jak 
w obecnej siedzibie szpitala, roz-
siane po kilkunastu budynkach. 

Wybudowane zostanie także lą-
dowisko dla helikopterów i kilka 
dodatkowych budynków, m.in. 
pawilon zakaźny i kuchnia 
z pralnią. Obok niego powstaje 
już plac z miejscami postojowy-
mi oraz sześciokondygnacyjny 
parking naziemny. To łącznie 
ok. 1000 miejsc dla aut. 

W całym szpitalu będą 24 
sale operacyjne i 925 łóżek. Bu-
dowa ma zostać ukończona 
w 2019 r. i pochłonąć ponad mi-
liard złotych.  

Większość kosztów pokryje 
Ministerstwo Zdrowia. Reszta 
funduszy pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej i Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. 

– Na ten rok zaplanowaliśmy 
wydanie ok. 85 milionów złotych 
– informuje prorektor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego ds. Col-
legium Medicum, prof. Piotr 
Laidler. Na razie, do połowy paź-
dziernika, wykorzystano już  
60 mln zł. Co się udało zrobić? 

– Fundamenty pod parking 
wielopoziomowy, wzmocnienie 

gruntu pod budynkiem głów-
nym, zjazdy z ulicy Jakubow-
skiego – wymienia inż. Anna 
Biziorek, pełnomocnik prorekto-
ra CM UJ ds. budowy nowej sie-
dziby szpitala. 

Do końca roku mają zostać 
dokończone fundamenty par-
kingu i konstrukcja jednego 
z poziomów.  

– Przygotowujemy wniosek 
do władz Krakowa o poprowa-
dzenie tutaj linii tramwajowej 
– mówi prof. Laidler. To niez-
będne, bo najbliższy przysta-
nek tramwajowy to „Prokocim 
Szpital”. Żeby dojść do nowej 
siedziby, trzeba przez kilkanaś-
cie minut maszerować pod gó-
rę. Dodaje, że dojazd dla samo-
chodów do nowego szpitala mu-
si zostać poprawiony. Dziś to 
wąska droga.  – Wszystko jed-
nak idzie zgodnie z założonym 
przez nas planem. W 2019 roku 
przyjmiemy tutaj pierwszych 
pacjentów – zapewnia prof. 
Laidler.  
Katarzyna Kojzar 
¹

Inwestycje 
W Krakowie-Prokocimiu pow-
staje nowa siedziba Szpitala 
Uniwersyteckiego. Władze Col-
legium Medicum zapewniają, 
że budowa przebiega zgodnie 
z planem.

Rosną szpitalne fundamenty

WARTO WIEDZIEĆ 
I SKORZYSTAĆ

Dziś – 24 października 
A „ZEGAR – WŁADCA CZASU” – święto 
Kamienicy Hipolitów. W programie 
m.in. zwiedzanie z kuratorem wysta-
wy „Mieszczański dom”, monodram 
Ewy van Wees; w godz. 10– 17.30, Ka-
mienica Hipolitów, pl. Mariacki 3. 
Wstęp wolny. 
A Z CYKLU „PROJEKT: WSPÓLNA SO-

BOTA”: warsztat z zabawkami dla 
dzieci i ich rodziców; w godz. 11–13, 
Klub Jędruś, os. Centrum A 6a. 
Wstęp wolny. 
A PROMOCJA PŁYTY ANNY BLASCHKE 

„Nie odejdę cała” – piosenki do słów 
autorki z muzyką Grażyny Łapuszek 
w wykonaniu grupy „Porfirion”; 
godz. 17, Dom Kultury „Kurdwanów 
Nowy”, ul. Witosa 39. Wstęp wolny. 
A „WILNO – HISTORIA A PAMIĘĆ” – de-
bata z udziałem Jerzego Bahra, Tho -
masa Venclovy i Barbary Toruńczyk, 
towarzyszące wystawie „M.K. Čiur -
lionis. Litewska opowieść”; godz. 17, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Rynek Główny 25. Wstęp wolny. 
A JESIENNY KONCERT Dziecięcego 
Zespołu Góralskiego Mali Hamerni-
cy. Gościnnie wystąpią: Dziecięca 
Kapela Dudziarska z Orawskiej 
Polhory (Słowacja), Międzyszkolny 
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Kra-
kowiak” i Zespół Góralski „Hamer-
nik”; godz. 17, Nowohuckie Centrum 
Kultury, ul. Jana Pawła II 232. 
A „IMPRO Z SZAFY” w wykonaniu Tea-
tru Improwizacji So Close. W progra-
mie pokaz improwizacji komedio-
wych i warsztaty impro dla osób 
w różnym wieku; godz. 18, Klub 303, 
os. Dywizjonu 303 nr 1. Wstęp wolny. 
A „BUDOWANIE MOSTÓW W MUZYCE” 
– koncert chórów z Anglii, Holandii 
i Krakowa; godz. 19, kościół św. Kata-
rzyny, ul. Augustiańska 7. 
A „JESIEŃ IDZIE, NIE MA NA TO RADY” 
– koncert na powitanie jesieni w wy-
konaniu wokalistów ze Studia Pio-
senki „Farafka”; godz. 19, Śródmiej-
ski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2. 
 
Jutro – 25 października 
A Z CYKLU „MAŁY WIELKI KRAKÓW”: 
spacer „Tropem sukna i soli”. Prowa-
dzenie Michał Grabowski. Zbiórka: 
godz. 11, Wieża Ratuszowa. Wstęp 
wolny. 
A OPROWADZANIE PO WYSTAWIE 
„Niech żyje sztuka! Kolekcja Feliksa 
Jasieńskiego. Od Japonii do Europy. 
Rzeczy piękne i użyteczne”; godz. 12, 
Kamienica Szołayskich, plac Szcze-
pański 9. 
A SPOTKANIA Z PIOSENKĄ – dla 
wszystkich, którzy chcą posłuchać 
niezapomnianych polskich przebo-
jów. Prowadzenie Wojciech Dąbrow-
ski; godz. 16, Nowohuckie Centrum 
Kultury, al. Jana Pawła II 232. Wstęp 
wolny. 
A KONCERT POLSKIEGO TOWARZY-

STWA BACHOWSKIEGO. Wykonawcy: 
Witold Zalewski – organy, Paulina 
Tkaczyk – klawesyn. W programie 
sonaty klawesynowe Bindera i orga-
nowe Mendelssohna; godz. 18. Ewan -
gelicko-augsburski kościół św. Mar-
cina, ul. Grodzka 58. Wstęp wolny. 
A MAKIA – taneczny performance 
Grupy Wokół Centrum; godz. 19, No -
wohuckie Centrum Kultury, al. Jana 
Pawła II 232.   (PSZ)

Do końca tego roku na budowę zostanie wydane 85 mln zł. Cała inwestycja kosztuje ponad miliard 
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Przyjdź, kup i pomóż

Pod opieką fundacji znajduje 
się obecnie ponad 100 skrzyw-
dzonych przez ludzi kotów 
i psów. Trzeba im zapewnić 
schronienie, jedzenie i opiekę 
weterynaryjną. Aby podołać 
związanym z tym kosztom, 
po raz kolejny organizowany 

jest kiermasz, z którego do-
chód w całości przeznaczony 
zostanie na potrzeby zwierza-
ków. Warto więc odwiedzić 
dziś i w niedzielę (24 i 25 paź-
dziernik) krakowską siedzibę 
Radia Złote Przeboje (ul. Ra -
kowicka 18A, parking bezpłat-
ny), w godz. 13–20.  

Setki atrakcyjnych przed-
miotów (książki, zabawki, 
ubrania, ceramika, artykuły 
kuchenne itp.), podarowanych 
przez przyjaciół fundacji cze-
kają na nabywców. A zwierzę-
ta – czekają na wsparcie. 
(MAT) ¹

Wydarzenie 
Krakowska fundacja „Stawia-
my na łapy” zaprasza na Wielki 
Kiermasz Rzeczy Wszelakich. 
To znakomita okazja, by kupić 
coś za grosze i jednocześnie po-
móc bezdomnym zwierzętom. 

32-letni Piotr K. 
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Oprócz narkotyków 
znaleziono także 
niebezpieczne 
narzędzia w postaci 
maczet, noży, 
pojemników z gazem 
pieprzowym.


