
Zamieszanie z parkowaniem ● Jak mieszkać przy ul. Bochenka 
 Portret Jagi Wrońskiej ● Fobia społeczna ● Jedzmy ryby

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

USŁUGI KSIĘGOWE 
– DORADZTWO PODATKOWE

ROZLICZENIA ROCZNE 
– WERYFIKACJA BILANSÓW

mgr Bogusław Cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

25lat
profesjonalnej

obsługi firm

Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Bal Walentynkowy
dla zakochanych i nie tylko. Zrób niespodziankę swojej Walentynce 

i zabierz ją na niezapomnianą zabawę do białego rana...

14 LUTEGO OD GODZ. 20. 
Więcej informacji na www.soray.pl
Organizujemy: wesela, chrzciny, komunie, 

uroczystości rodzinne, bankiety fi rmowe, itp. Serdecznie zapraszamy!

Kraków-Wieliczka
ul. Krakowska 14 c 

tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55 
www.soray.pl

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

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA 
OGÓLNA

12 657 23 75
513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW RABATY

• program dydaktyczny zgodny z wytycznymi MEN
•  jednorazowa opłata wstępna w wysokości 300 zł 

czesne w wysokości 380 zł/m-c
(w tym opieka psychologa, opieka logopedy, gimnastyka korekcyjna, 
rytmika, religia, język angielski, język francuski, teatrzyki)

•  zajęcia dodatkowe: warsztaty ceramiczne, basen, judo, pokazy naukowe, 
taniec towarzyski, taniec orientalny z elementami baletu, atrakcyjne wycieczki

• przestronne sale dydaktyczne

ISTNIEJEMY OD 2005 ROKU

 ul. Łużycka 71a, tel. 12 265 24 95
ul. Wysłouchów 55, tel. 12 654 49 12

ul. Torfowa 15a, tel. 516 176 838

ul. Taklińskiego 3 tel. 12 656 20 42
ul. Petrażyckiego 42 tel. 601 568 814
ul. Petrażyckiego 41 tel. 12 264 92 29

ul Łużycka 71a te
NASZE PLACÓWKI

we, 

www.przedszkolesmerfy.com.pl

zapraszamy 

od 6:30 do 17:30

 (od pon. do pt.)

Zarządzanie Nieruchomościami
Licencja Państwowa

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,

DEWELOPERÓW, OSOBY PRYWATNE
„TBS Małopolska” Sp. z o.o. ul. Bujaka 4
tel. (12) 659-90-36, 659-90-35

„TBS Małopolska” Sp. z o.o. ul. Bujaka 4
tel. (12) 659-90-36, www.tbsmalopolska.pl

SKAWINA, ul. Krakowska / ul. Studzińskiego

Powierzchnie 
od 77,50 m2 do 172,62 m2

PROMOCJA:
Czynsz za pierwszy miesiąc – bonifi kata 100%

Czynsz za drugi miesiąc – bonifi kata 50%

800 metrów od granicy 
z Krakowem

NA WYNAJEM LOKALE 
USŁUGOWO–BIUROWE 
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Wołają o pomoc
Tak nasze osiedle Piaski Nowe wygląda, kiedy Rada 

Nadzorcza ignoruje prośby i pisma mieszkańców osiedla - 
bl. 67 i 69. Chodzi o to, aby postawić znaki zakazu wjazdu 
lub zamknąć ruch szlabanem i wydać identyfi katory za 
odpłatnością. 

Na naszych parkingach stoi dużo samochodów przez 
24 na dobę z innymi rejestracjami oraz osób, które poszły 
odwiedzać chorych w szpitalu, jak i nowych mieszkańców 
ul. Bochenka.

Wołamy o pomoc!
(Zdjęcie od autora listu)

Plan dla ul. Bochenka
Radni Dzielnicy XI znają problem i na różne sposo-

by próbują go rozwiązać. Być może przełomowym bę-
dzie ich spotkanie w dn. 4 lutego br. z dyrektorem Za-
rządu Infrastruktury i Transportu Jerzym Marcinko. 
Oto relacja ze spotkania radnego dzielnicy i zarazem 
prezesa SM „Piaski Nowe” Krzysztofa Stanka:

1. Konieczność przedłużenia ulicy Bochenka wraz 
z budową chodnika i miejsc parkingowych. Dyrektor 
jako fachowiec przyjął i poparł nasze uwagi, że obecnie 
jest tam zrujnowana droga technologiczna do dawnego 
zaplecza budowy osiedla „Piaski Wielkie”. Zwrócili-
śmy uwagę, że najpierw należy sprawdzić stan prawny 
działek pod budowę przedłużenia ul. Bochenka w kie-
runku północnym, ponieważ tam roszczenia zgłaszała 

Lo kal ne Fo rum  email: wiadomosci.krakow@wp.pl   Lo kal ne Fo rumW skrócie
PO DOTACJĘ ZA WYMIANĘ PIECA. W związku 

z programem ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń 
i zakazem palenia węglem otworzono punkty informa-
cyjne dla mieszkańców. Informacji udzielają: Wydział 
Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, pok. 119 
lub 127, tel. 12 616 88 48 lub 12 616 88 07. Wzór wnio-
sku jest dostępny także na stronie: www.bip.krakow.pl. 
Informacje od dostawców miejskiej sieci ciepłowniczej: 
al. Jana Pawła II nr 188, tel. 12 646 54 48, e-mail: pie-
ce@mpec.krakow.pl; od dostawców gazu: ul. Gazowa 
14 B, tel. 12 687 46 05, e-mail: niskaemisja.koh@pging.
pl; od dostawców energii elektrycznej: Tauron, ul. Ła-
giewnicka 60, tel. 12 429 50 63. W sprawie dotacji do 
zwiększonych rachunków za energię – fi lie MOPS, w na-
szym rejonie dla dzielnic IX, X i XIII – os. Szkolne 34, 
tel. 12 257 00 07, dla dzielnic XI i XII – os. Teatralne 24, 
tel. 12 659 12 68.

DOPŁATY ZA DESZCZÓWKĘ. W ramach pro-
gramu „małej retencji wód opadowych” można 
składać wnioski o dofi nansowanie budowy instalacji 
i montażu zbiorników na wodę deszczową do użytku 
gospodarczego, jak podlewanie ogrodu, spłukiwanie 
sanitariatów, mycie naczyń itp. Wnioski przyjmuje 
Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3/4 
lub Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 
pok 7.

POWALCZYĆ O GAZ ŁUPKOWY. Po tym, jak 
w grudniu Komisja Europejska wydała zalecenie, że 
kraje unijne mogą same określać warunki, czy i jak 
wydobywać surowce energetyczne – niezbędne jest 
opracowanie narodowego planu dla gazu łupkowego, 
co zdywersyfi kuje w jakiejś część dostawy gazu z  Rosji 
(mamy najdroższe ceny od Gazpromu). Zdanie 
w sprawie wydobycia i eksploatacji gazu łupkowego 
zmieniła Wielka Brytania, podobne podejście dekla-
ruje Holandia i Rumunia. Zdecydowanie przeciwne są 
Niemcy i Francja; ci pierwsi mają korzystne, bezpo-
średnie gazowe połączenie z Rosją, ci drudzy stawiają 
na budowę elektrowni atomowych.

EKOSPALARNIA ZA DWA LATA. Przy ul. 
 Giedroycia w Nowej Hucie trwa budowa Krakowskie-
go Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. 
Wykonawcą jest południowokoreańska fi rmą POSCO 
Engineering & Construction Co., Ltd. Inwestycja 
o wartości blisko 797 mln zł uzyskała unijne dofi nanso-
wanie w wysokości 371,7 mln zł ze środków Funduszu 
Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko. Dodatkowo Krakowski Holding Komunalny 
otrzymał też na ten cel 270 mln zł preferencyjnej po-
życzki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z podpisanym kontrak-
tem budowa powinna się zakończyć z końcem 2015 r. 
Obiekt będzie spalał tylko tzw. resztkowe odpady 
komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie 
użyteczne surowce wtórne. Jego wydajność wyniesie 
220 tys. ton rocznie. Przy procesie spalania odpadów 
wytwarzana będzie energia elektryczna i ciepło dla 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

OGÓLNODOSTĘPNA MAPA  INTERAKTYWNA. 
Magistrat uruchomił stronę www.obserwatorium. 
krakow.pl, gdzie można znaleźć informacje na temat 
działek i nieruchomości. Są tam umieszczone m.in. dane 
z zasobu geodezyjnego UMK. Obserwatorium daje moż-
liwość sprawdzenia, czy nieruchomość nie jest wpisana 
do rejestru zabytków, czy nie podlega ochronie przyrod-
niczej, czy nie leży na terenie osuwiskowym, jakie są pla-
ny zabudowy okolicy itp.

S 7 DALEJ STOI. Prace przy dokończeniu trasy S7, 
której część stanowi wschodnią obwodnicę Krakowa, 
będą kontynuowane dopiero w latach 2014–2017, po-
wodem są opóźnienia w przetargach. Jeszcze większy 
poślizg będzie miał odcinek S 7 w kierunku wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

PIENIĄDZE NA TUNEL. W budżecie miasta na ten 
rok zabezpieczono kwotę 5,3 mln zł na gruntowną mo-
dernizację przejścia podziemnego między ul. Polonijną 
a Prostą, przy ul. Wielickiej na Kozłówku. 

ŁADNE PODGÓRZE. To nazwa programu dla 
Podgórza, które jest oszpecone reklamami, czego 
niechlubnym przykładem jest ul. Kalwaryjska. Na usu-
nięcie samowolek reklamowych pozwoli uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
a w przyszłości nadanie statusu Parku Kulturowego, 
jak to zrobiono już w centrum starego miasta, z korzy-
ścią dla jego historycznego wizerunku. W prace nad 
poprawą estetyki Podgórza zaangażowali się radni 
dzielnicy XIII, stowarzyszenie Podgorze.pl, plastyk 
miasta i ZIKiT.

Jako przedstawiciel Rady i Zarządu Dzielnicy XI 
uczestniczyłem w spotkaniu 14 stycznia br., które odbyło 
się w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu w sprawie „zagospodarowania Parku Duchackiego”.

Wspomagali mnie przewodniczący Komisji Zieleni 
Adam Zabdyr i przewodniczący Komisji Infrastruktu-
ry Krzysztof Mleczko. Spotkanie prowadziła kierownik 
działu przygotowań inwestycji ZIKiT Maria Mrugalska-
-Kuzak.

Stawiło się 16 osób (sic!), trzeba było zejść do sali 
narad. Oprócz licznej reprezentacji Zikitu, byli także 
obecni przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środo-
wiska UMK w osobie dr. Przemysława Szwałko, z ar-
chitektury krajobrazu i miejskiego konserwatora zabyt-
ków. Spotkanie było bardzo merytoryczne i konkretne. 
Uzgodniono m.in: 

1. W projekcie trzeba uwzględnić zabezpieczenie 
cieków wodnych zasilających duży staw; 2. Zachować 
groblę; 3. Wykonać pełną inwentaryzację zieleni, co 
będzie niezbędne do projektowania, a potem zabiegów 
pielęgnacyjnych; 4. Wykonać szczegółową inwentary-
zację geodezyjną, w tym ekspertyzę hydrogeologicz-
ną; 5. Objąć ochroną parkową cały obszar podworski, 
a w „starym dworze” wpisać do rejestru zabytków hi-
storyczną wozownię; 6. Ul. Estońskiej przy parku nadać 

status ciągu pieszego, z możliwością dojazdu do posesji 
(tu Dzielnica zgłosiła zastrzeżenie, że powinien to być ciąg 
pieszo-jezdny); 7. Wykonać inwentaryzację architekto-
niczną oraz ekspertyzę konstrukcyjną „starego dworu”; 
8. W miarę możliwości wykorzystać przy projektowaniu 
dokumentację historyczną dawnego układu dworsko-
-parkowego, ale także projekty studenckie UR – aby 
sprawdzić jakość projektów zaoferowanych w przetar-
gu; 9. Wybrać jednego gospodarza „starego dworu” (tu 
zastanawiano się nad Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli 
Duchackiej – ale jako Dzielnica, mimo zaproszenia do 
SPWD, nie otrzymaliśmy żadnego listu intencyjnego w tej 
sprawie, a możliwości samodzielnego utrzymania dworu 
przez SPWD wydają się nierealne; przypomniałem pismo 
Dzielnicy, gdzie widzielibyśmy w tym miejscu działalność 
kulturalno-oświatową [Dom Kultury], izbę pamięci Woli 
Duchackiej oraz świetlicę międzypokoleniową; z zapro-
szenia do przedstawienia listu intencyjnego nie skorzystali 
niestety także przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego); 
10. Zrobić miejsca parkingowe od strony ul. Macedoń-
skiej; 11. Pozyskać środki unijne uzupełniające wielo-
letni budżet dla Parku Duchackiego; 12. Przeprowadzić 
konsultacje społeczne co do projektu.

 Oprac. JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Fot. Krzysztof Jan Krzak

Narada w sprawie Parku Duchackiego

poprzednia właścicielka lub jej spadkobiercy i prawdo-
podobnie są już właścicielami działki lub działek, po 
których powinna być budowana droga.

2. Budowa chodnika po starej części ulicy Pode-
dworze w celu ułatwienia przejścia dzieci do Szkoły 
Podstawowej nr 27. W tym roku ma być uregulowany 
stan prawny działek (prawdopodobnie wykup brakują-
cych prywatnych kilkunastu m kw.) i ma być wykonany 
projekt. Budowa powinna być ukończona w 2015 r. Tu 
również Pan Dyrektor jest zgodny z nami, że jest to ko-
nieczna inwestycja w tym rejonie.

3. Zwróciliśmy uwagę na oznakowanie pionowe ulicy 
Bochenka. Straż Miejska zwracała się do ZIKiT o za-
kaz zatrzymywania i postoju po jednej stronie ul. Po-
dedworze w celu ułatwienia przejazdu i swobodny 
dojazd dla karetek z chorymi do szpitala św. Rafała. 
ZIKiT wykonał częściowe oznakowanie ul. Bochenka 
i zgłosił, że wszystko jest w porządku. Dzwoniłem do 
kierownika referatu Straży Miejskiej Mariusza Dzię-
giela i prosiłem o ponowienie wystąpienia do ZIKiT 
w celu udrożnienia ul. Bochenka zgodnie z pisemnymi 
wnioskami.

4. Zwróciliśmy uwagę Panu Dyrektorowi, że wydawa-
ne WZ i pozwolenia na budowę zezwalają deweloperom 
na budowę domów wielorodzinnych ze współczynni-
kiem 0,6, a opracowania, które są w posiadaniu ZIKiT, 
zalecają min. 1,6 miejsca parkingowego (wraz z garaża-
mi i miejscami postojowymi w garażu wielostanowisko-
wym) na 1 mieszkanie. 

 5. Nasza rozmowa odbyła się przy udziale odpowie-
dzialnych za zadania w tym terenie urzędniczek ZIKiT, 
które miały ze sobą mapki, tak więc było nam łatwiej 
przedstawić nasze problemy. Pan radny Stanisław Ja-
worski przekazał własnoręcznie wykonany szkic budo-
wy odcinka ul. Bochenka, który miał ze sobą.

Czekamy na rezultaty tego spotkania.
Krzysztof Stanek, oprac. red.

Fot. (Kaj)

Na zdjęciu widać kobietę, która na wysokości ul. Bochenka przy ul. Szpakowej – z braku chodnika - przemyka z dzieckiem 
między samochodami. A także patrol Straży Miejskiej, który w ramach przepisów usiłuje zaprowadzić porządek w tym rejonie.
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1 marca po raz kolejny zostanie powiększona stre-
fa płatnego parkowania. Za pozostawienie samochodu 
trzeba będzie płacić od al. Kijowskiej na zachodzie 
po os. Ofi cerskie i ul. Fr. Nullo na wschodzie oraz od 
ul. Prądnickiej na północy po ulice Konopnickiej i Ka-
mieńskiego na południu.

W powszechnej opinii mieszkańców i dojeżdżających 
do pracy z okolicznych miejscowości, jedynym pomy-
słem władz Krakowa na rozwiązanie problemów z miej-
scami postojowymi w pobliżu centrum jest rozszerzanie 
strefy płatnego parkowania. Jedyny, jak dotąd, parking 
podziemny powstał w okolicy Wawelu, ale często świeci 
pustkami, bo mało kogo stać na wysokie opłaty. Kolejne 
obiekty tego typu są wciąż w sferze planów i zamierzeń. 
W miarę skonkretyzowane są tylko pomysły dotyczące 
parkingu pod placem przed Muzeum Narodowym przy 
al. 3 Maja.

Defi cyt parkingów
Tworzenie parkingów typu „P&R” (parkuj i jedź, 

w domyśle skorzystaj z komunikacji miejskiej) też idzie 
ślamazarnie. Na razie powstały jedynie dwa – przy pętli 
tramwajowej na ul. Czerwone Maki i przy ul. Balickiej. 
Co prawda Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu od kilku lat mówi o tworzeniu tego typu miejsc 
postojowych przy współpracy z centrami handlowymi, 
wysłał nawet do nich ofertę współpracy, ale żadnych 
efektów nie widać. Zarządca Centrum Handlowego 
„Bonarka” twierdzi natomiast, że żadnej oferty nie 
otrzymał.

Miejsc parkingowych nie ma przy oddanej niedaw-
no do użytku pętli tramwajowej Mały Płaszów. Par-
king P&R powstanie w okolicy dopiero po wydłużeniu 
torowiska do ul. Śliwiaka (termin tej inwestycji nie 
jest precyzyjnie określony). W zapomnienie poszedł 
też parking P&R w okolicy pętli tramwajowej na os. 
Kurdwanów, o którym co jakiś czas przypomina pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” 
 Stanisław Sierant. Wnioskowali o to także radni dziel-
nicy XI. Jednak  ZIKiT zarzeka się, że nikt nigdy nie 
obiecywał, że taki parking powstanie. W innych dys-
kusjach pojawia się argument, że parkingu nie można 
stworzyć, bo teren przy pętli będzie wykorzystywany 
jako zaplecze budowy kolejnego odcinka linii tramwa-
jowej, w kierunku Łagiewnik.

W 2013 r. miała się zacząć budowa wielopoziomowe-
go parkingu przy Hali „Korony” przy ul. Kalwaryjskiej. 
Funkcjonujący tam parking zamknięto, powieszono 
informację o planowanej inwestycji, po czym, po kilku 
miesiącach, parking wznowił działalność…

Strefa coraz bliżej
Gdy przed kilku laty rozszerzono strefę płatnego 

parkowania na obszar Kazimierza, kierowcy zaczęli zo-
stawiać swoje pojazdy na Starym Podgórzu. Ci, którzy 
nie chcieli przez wiele minut szukać wolnego miejsca 

w okolicy ulic Limanowskiego i Kalwaryjskiej, wybierali 
rejon ulicy Dworcowej czy Heltmana. Mieszkańcy blo-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” słali do władz 
spółdzielni skargi, że nie mają gdzie zaparkować swoich 
samochodów wracając do domu. Myślano o zagrodze-
niu wjazdu w pewne rejony, wprowadzeniu identyfi ka-
torów, ale sytuacja jakoś się unormowała.

Teraz, gdy tereny spółdzielni „Kabel” będą niemal 
dotykały granic strefy, można się spodziewać lawino-
wego wzrostu liczby skarg mieszkańców na zajmowa-
nie miejsc postojowych przez przyjezdnych. Reakcja 
obronna spółdzielców – wprowadzenie identyfi kato-
rów, zagrodzenie części parkingów, zmusi kierowców 
spoza Krakowa do szukania miejsc postojowych nieco 
dalej, np. na os. Kozłówek, a może nawet na ulicach 
Prokocimia.

Kłopotów można się spodziewać także w okolicach 
ulicy Walerego Sławka i Heila. Już teraz wiele miejsc 
postojowych zajmują w okolicy pracownicy i goście 
Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz zatrudnieni 
w okolicznych biurowcach. Wielu amatorów bezpłatne-
go parkowania skorzysta też zapewne z parkingu pod 
„Bonarką” czy z terenów wokół wspomnianej już pętli 
tramwajowej na os. Kurdwanów.

Zarobić na inwestycje
Władze miasta twierdzą, że za rozszerzeniem strefy 

płatnego parkowania nie stoi chęć zarobienia na kie-
rowcach. Stale powtarzany jest argument, że chodzi 
o wymuszenie rotacji pojazdów, spowodowanie, by 
więcej krakowian i przyjezdnych korzystało z komu-
nikacji miejskiej. Pieniądze mają być zbierane nieja-
ko „przy okazji”, a wpływy – po odliczeniu kosztów 
funkcjonowania strefy (parkomaty, parkingowi, grono 
urzędników dbających o wydawanie identyfi katorów 
i rozliczanie wpływów) – przeznaczane na budowę no-
wych parkingów.

Kierowcy złośliwie komentują, że nigdy one nie po-
wstaną, bo ich obsługą zajęłyby się prywatne spółki, a to 
ograniczyłoby wpływy z opłat za parkowanie w stre-
fi e, co mogłoby postawić pod znakiem zapytania sens 
funkcjonowania powołanej właśnie przez radnych do 
obsługi strefy miejskiej spółki. Jeszcze inni kąśliwie do-
dają, że już teraz jest ono chyba za małe, skoro urzęd-
nicy potrzebują aż 2 tygodni, aby zweryfi kować wniosek 
mieszkańca strefy, poparty przedstawieniem dowodu 
rejestracyjnego i dowodu osobistego, o wydanie mu 
identyfi katora w cenie 10 zł za miesiąc. W Biurze Strefy 
Płatnego Parkowania tłumaczą, że czas ten był potrzeb-
ny, gdy obowiązywała zasada 4 ulic, na zweryfi kowanie, 
na których ulicach mieszkaniec może parkować. Teraz, 
gdy radni znieśli to ograniczenie, identyfi katory mają 
być wydawane szybciej.

Skoro strefa ma „zarobić” na nowe parkingi, nie ma 
też co liczyć na wprowadzenie zróżnicowanych opłat 
i maksymalnego czasu postoju zależnie od odległości od 
centrum miasta. Takie rozwiązanie jest z powodzeniem 
stosowane w wielu miastach na świecie, pozwala przy-
jezdnym świadomie wybrać, gdzie, za ile i na jak długo 
chcą zaparkować. W Polsce nie jest to ponoć możliwe 
ze względu na obowiązujące przepisy. Łatwiej jest roz-
szerzać strefę parkowania coraz bliżej granic miasta, niż 
lobbować za zmianą nieżyciowych przepisów.

Korzyść ze strefy
Gdy rozpoczęło się wydawanie abonamentów dla 

mieszkańców rozszerzanej strefy, okazało się, że lawi-
no rośnie liczba osób w niej zameldowanych. Zdziwiło 
to niezmiernie urzędników i zrodziło obawy, że miejsc 
postojowych nie wystarczy dla wszystkich. Wytłumacze-
nie wydaje się dość proste – od 1 marca strefa obejmie 
tereny typowo mieszkaniowe, więc wiele osób pewnie 
zameldowało w swoim mieszkaniu krewnych, by umoż-
liwić im zakup taniego abonamentu.

Możliwe też, że w zajmowanych mieszkaniach zamel-
dowali się ci, którzy je wynajmują. To z kolei ma pozy-

Sztuka dobrego drukuuku

RE
KL
AM
A

dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71 

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

WWW.OPALKRAKOW.PL

PRZYJEDŹ I SPRAWDŹ! ZAPRASZAMY!

tywne skutki – można będzie precyzyjniej określić licz-
bę mieszkańców Krakowa i zweryfi kować liczbę osób, 
które mają płacić za wywóz śmieci. Wzrost liczby za-
meldowanych powinien się przełożyć na wpływy podat-
kowe – od nich samych i od właścicieli mieszkań, które 
wynajmują. Wystarczy przestrzegać zasady, że najemca 
otrzymuje identyfi kator mieszkańca tylko wtedy, gdy 
przedstawi umowę najmu z pieczątką urzędu skarbowe-
go świadczącą, że właściciel zgłosił dochody z najmu do 
opodatkowania (obowiązek rejestracji umowy najmu 
w urzędzie skarbowym istnieje od kilku lat).

KRZYSZTOF DULIŃSKI

mapka: ZIKiT

Zamieszanie z parkowaniem

Strefa Płatnego Parkowania, oznaczona znakami 
drogowymi D-44, obowiązuje w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku) w godz. 10 – 20. 
Wysokość opłat za parkowanie:
 za pierwszą godz. - 3,00 zł
 za drugą godz. - 3,50 zł
 za trzecią godz. - 4,10 zł
 za czwartą godz. i kolejne - 3,00 zł
Minimalna opłata wynosi 1 zł i uprawnia 
do parkowania przez 20 min.
Rodzaje i stawki opłat abonamentowych 
ogólnodostępnych:
 opłata jednodniowa – 25,00 zł
  opłata tygodniowa (na 5 kolejnych dni 

roboczych) – 125,00 zł
  opłata miesięczna (na 30 kolejnych dni) 

– 250,00 zł

Legenda do mapki:
P1  – dotychczasowa strefa Stare Miasto
P2  – strefa Kazimierz
P3  –  dotychczasowa strefa między ul. Lubomirskiego 

a Lubicz
P4  – nowa strefa Grzegórzki
P5  – nowa strefa Stare Podgórze
P6: –  nowe strefy: P6 I – Os. Ofi cerskie, P6 II – między 

al. Powstania Warszawskiego a ul. Fr. Nullo, 
P6 III – Zwierzyniec, P6 IV – Czarna Wieś, 
P6 v – Nowy Kleparz.

Redakcja miesięcznika lokalnego „WIADOMOŚCI” 
zaprasza do współpracy:
  dziennikarzy (np. studentów i nauczycieli z zacięciem 

dziennikarskim, możliwość zaliczenia stażu i otrzyma-
nia świadectwa współpracy z prasą lokalną); nawiąże-
my także współpracę z osobą dobrze znającą się na 
lokalnej tematyce sportowej;

  akwizytorów reklamy prasowej (o zacięciu handlowym).
Wymagana solidność, samodzielność i pomysłowość.

Informacje: kom. 504 853 960
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Czytelników zapraszamy do nadsyłania uwag dotyczą-
cych naszej okolicy, informacji o wydarzeniach, proble-
mach lub osobach, które należałoby na naszych łamach 
przedstawić... 

Czekamy na Wasze listy:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Przyłącz się do „Wiadomości”!
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Wykonujemy okulary 
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary 
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

STOMATOLOGIA PEŁNY ZAKRES USŁUG:

  bezbolesne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 protetyka – protezy, korony, mosty
 stomatologia zachowawcza i estetyczna

Gabinet Stomatologiczny „ELDENT”

os. Bieżanów Nowy, ul. Aleksandry 19 
(przy pętli autobusowej)
tel. 12 657 54 68,  kom. 535 798 628

Pon. - pt. 
godz. 15 - 20, 
śr. godz. 9 - 12

zapraszamy

• Syntezator, keyboard, fortepian, 
piosenkarstwo dziecięce, korepetycje 
z teorii muzyki i inne sprawy 
dot. muzyki – 502 921 46
• Sprzedam rower treningowy 
magnetyczny, nie używany 
– 516 078 035
• Podejmę pracę jako opiekunka 
starszej osoby. Doświadczenie 
i cierpliwość – 793 781 948

• Sprzedam ubranka dla dziewczynki 
w wieku 0-2 latka. Możliwość zakupu 
pojedyńczych sztuk. Niskie ceny! 
–  600 970 478
• Tanio sprzedam inhalator firmy 
Medical – 509 374 622
• Podejmę pracę jako opiekunka 
starszej osoby, doświadczenie, 
cierpliwość, referencje – 12 654 46 54
• Podejmę dodatkową pracę: 
sprzątanie mieszkania, mycie okien, 
prasowanie – 889 595 087

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

CITO−TESTCITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
przyjmowanie materiału do badań 

pn.− pt. 7.30 − 13.00
wydawanie wyników
pn.− pt. 18.00 − 19.00

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
●  Bezbolesne i bezstresowe 

pobieranie krwi z palca.
●  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

lek. stom. Agnieszka Kołodziejczyk

  bezbolesne leczenie 
w znieczuleniu komputerowym
 protetyka
 chirurgia IMPLANTY
 bezstresowe leczenie dzieci

ul. Włoska 2A 
(naprzeciwko sklepu LEWIATAN)

NOWOŚĆ! 

REJESTRACJA

12 292 48 21
501 35 67 69

pon. 12 – 19
śr. 14 – 19

czw. 12 – 19
pt. 8 – 19

 LICÓWKI COMPONEER  RENTGEN CYFROWY 
 LECZENIE CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH

ARCUS
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

Kurdwanów 
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fi zjoterapii Przemysław Bednarczyk

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, NEUROLOG

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

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca
• piersi

• naczynia szyjne 
i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

 – Kiedy wreszcie ktoś 
zrozumie, że przejście dla 
pieszych przez mostek 
na ul. Facimiech zagraża 
życiu i zdrowiu?! – pyta 
dramatycznie mieszkan-
ka ul. Podlesie. – A tędy 
przechodzą codziennie 
także dzieci do szkoły 
oraz osoby starsze (na 

zdjęciu). Sprawa ta wraca jak bumerang, trzeba by wyko-
nać nową „przeprawę” na drugą stronę rzeczki Drwinki. 

 Trwa budowa nowych 
miejsc parkingowych, ro-
bią je spółdzielnie miesz-
kaniowe, niestety miasto 
na swoich gruntach nie 
umie pokonać proble-
mów. Na zdjęciu budowa 
parkingu przed jednym z bloków przy ul. Spółdzielców 
na Kozłówce. Starszym mieszkańcom bloku to się nie 
podoba, bo tracą część terenu rekreacyjnego. 

 Parking przy ul. Cegielniana w Łagiewnikach, za-
strzeżony tylko dla mieszkańców, osiedla, wygląda jak 
nowy (na zdjęciach porównanie).

 – Ta Biedronka przy Łużyckiej to jest w „czepku 
urodzona” – żartuje Czytelnik z os. Piaski Nowe. – Nie 
dosyć, że dla niej dało się zrobić oznakowane przejście 
dla pieszych i wydzielić pas ruchu, to jeszcze urzędnicy 
Zikitu nie stawiali problemu, aby ulokować w tym miej-
scu dodatkowy przystanek autobusu 107. Ciekawe, czy 

„dałoby się to załatwić”, 
gdyby występowali o to 
sami mieszkańcy? – koń-
czy Czytelnik retorycz-
nym pytaniem.

 Niech ktoś przyjedzie 
na ul. Jarosławską (bocz-

na od ul. Wolskiej), mamy tutaj codziennie tor prze-
szkód – zgłasza mieszkaniec Kozłówka. A przecież my 

też płacimy takie same 
podatki jak inni – dodaje.

 Roztopy odsłaniają 
zdewastowane chodni-
ki (raczej to, co po nich 
zostało), jak ten przed 
pawilonami handlowo-
-usługowymi przy ul. No-
wosądeckiej. 

 Sala sportowa przy 
Gimnazjum przy ul. Alek-
sandry zwolna rośnie 
w oczach, termin oddania 
do użytku minął w czerw-
cu ub.r., kolejny to wrze-
sień 2014.

 Przybywa małej ar-
chitektury na os. Piaski 
Nowe, na zdjęciu przykład 
stolika dla szachistów przy 
alejce spacerowej.

 Schody prowadzące 
do poradni dziecka zdro-

wego przy ul. Heleny w Bieżanowie z pewnością nie są 
antypoślizgowe (na zdję-
ciu). Czy do poradni dziec-
ka chorego jest inaczej?

 Po wyburzonym domu 
przy ul. Bieżanowskiej zo-
stał fragment pieca, a na 
nim elementy domowe-
go wyposażenia, można 
poczuć jeszcze obecność 
mieszkańców.

 W Rajsku można zoba-
czyć wiatraki energetyczne 
(na zdjęciu). Innego typu 
ustawiono koło CH Zako-
pianka od strony ul. Jugo-
wickiej. Ciekawe, czy i ile 
dają z siebie prądu? Ener-
getyka wiatrowa staje się 
coraz bardziej popularna 
jako źródło energii odna-
wialnej, czyli ekologicznej, 
przodują w tym Niemcy, Hiszpania i Francja, a także 
kraje skandynawskie. Niemniej pojawiają się opinie, że 
szum skrzydeł wiatraków jest szkodliwy dla zdrowia ludzi, 
w każdym razie ptaki unikają go jak ognia. Powinny więc 
być stawiane daleko od siedzib ludzkich. 

 Czy ten porządkujący 
apel do mieszkańców blo-
ku przy ul. gen. Jasińskie-
go w Prokocimiu jest sku-
teczny? Ale przypominać 
trzeba!

 Nie wiadomo, kto bardziej 
zły: pies czy gospodyni? Lepiej 
nie ryzykować i ten dom w Pia-
skach Wielkich omijać z daleka.

 Przy ul. 
Mała Góra 

w Bieżanowie straszy „ciemny typ 
z siekierą”. W żadnym razie nie jest 
to ozdoba osiedla.

 Trabantem w świat, czemu nie? 
Zachęca kierowca przy ul. Mała 
Góra. Nawet można się pochwalić, 
gdzie się dojechało :-)

CZEKAMY NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI

TEKSTYLNE

Produkcja 

 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.plwww.zalmax.pl

BAR MARATON
Walerego Sławka 10

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu 
i na wynos, Catering

12 265 01 89
883 311 600

Napisz do nas
Wysyłamy cotygodniowe 

menu – prześlij e-mail:

newsletter@wtorek22.pl

www.barmaraton.pl
zamów online

PRALNIA – MAGIEL
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni 
i gabinetów lekarskich

· CZYSZCZENIE DYWANÓW
· pranie pościeli z merynosów

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

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

czynne od pon do sob: 

700 – 2000

Zapraszamy klientów indywidualnych

PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORU:

ul. Bojki 4, tel. 12 654 85 24
ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 43 04,
ul. Na Kozłówce (przy taxi)
ul. Mitery 16, kom. 518 708 417
ul. Raciborska 12, lok. 49, tel j/w
ul. Malborska 63, tel. 12 265 73 20

czynne: pon.-pt. 9.00-18.00 
sobota 10.00 – 14.00

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10 B 

(wejście przez sklep Kefi rek)
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17

telefon: 501-533-226, 533-313-334
ubezpieczenianawoli@interia.pl

Wspieramy Fundację 
Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecięcego w Krakowie

Ubezpieczamy majątek, fi rmy, 
życie i zdrowie (OC,AC,NNW, inne) !!!!!

Tylko u nas ubezpieczysz najtaniej, 
sprawdź nas, zadzwoń 
i zamów kalkulację !!!!!

SUPER PROMOCJE !!!!!
- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC

DO UBEZPIECZENIA PIZZA GRATIS

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!

REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  Wola Duchacka Wschód i Zachód

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

PRZEGRYWANIE NA DVD

Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, pok. 805
tel. 606 502 502

www.nagrywanie.net.pl

z nośników: 

• VHS • VHS-C • SVHS • SVHS-C  •
• Video8 • Hi8 • Digital8 • miniDV • 
 DVD oraz miniDVD 

 przegrywamy stare filmy celuloidowe 
8 mm, super 8 mm i 16 mm 
oraz inne usługi video i audio

SKANOWANIE SLAJDÓW 
I NEGATYWÓW

możliwy bezpłatny odbiór materiałów od Klienta

50
4 

85
3 

96
0

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

DUŻY FORMAT

A0
K S E R O

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39 

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

 I WIĘCEJ

OGŁOSZENIA 

LOKALNE
Chcesz  się podzielić z innymi 

swoją radością? 
Sprawić niespodziankę 

bliskiej osobie? 
Poże gnać kogoś bliskiego? 

Zaprosić na wyjątkowe 
wydarz enie?

Zapraszamy do zamieszcz ania 
ozdobnych płatnych ogłoszeń 

typu urodziny dziecka, 
rocz nice i jubileusze, gratulacje, 

podziękowania, pożegnania, 
zaproszenia itp.

Trz y warianty: ogłoszenie 
pojedyncz e – wym. 7 x 3 cm, 

podwójne – 14 x 3 cm, 
potrójne – 7 z 7 cm. 

Tekst można zilustrować 
zdjęciem lub grafi ką. 

Szcz egóły:  
kom. 504 853 960
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„Na strychu pewnej lwow-
skiej willi bawiło się dwóch 
małych chłopców. Naraz je-
den z nich zobaczył w ścianie 
szczelinkę i zawołał drugiego. 
Razem zaczęli dłubać palusz-
kami w dziurce, próbując ją 
poszerzyć – wcześniej czytali 
bajki o ciekawych znalezi-
skach ukrytych w tajemni-
czych miejscach – takich, jak 

to. I rzeczywiście, wkrótce okazało się, że w ścianie jest 
wnęka, a we wnęce skarb mieniący się srebrem i złotem. 
Były tam obrazy w starych ramach, ciężkie błyszczące 
świeczniki, a także staroświeckie naczynia – to wszyst-
ko zainteresowało dorosłych. Ale w schowku najwięcej 
było pudeł ze szklanymi płytkami – nimi zachwyciły się 
dzieci i wzięły je sobie do zabawy” – tak bajkowo zaczy-
na swoją opowieść Żanna Słoniowska, autorka albumu 
„Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografi e”.

Ale to nie bajka, lecz cudem ocalona rzeczywistość. 
„Sąsiedzi zauważyli, że chłopcy bawią się zabytkowy-
mi negatywami i ktoś opowiedział o tym pewnemu ar-
tyście. Tak oto, zupełnie przypadkowo, w kilka lat po 
zakończeniu wojny, sowiecki fotograf Leonid Simutin 
odnalazł i uratował archiwum Adama Lenkiewicza, 
jednego z najbardziej znanych fotografów-amatorów 
przedwojennego Lwowa” – pisze dalej autorka, we 
wstępie zatytułowanym „Atlantyda za szkiełkiem”. 

Żanna Słoniowska jest pisarką, dziennikarką i tłu-
maczką. Na zlecenie Muzeum Historii Polski zreali-
zowała projekt „Żywy Podręcznik Historii”  (www.
lwowprzedwojenny.eu). To także autorka scenariuszy 
programów w TVP Historia; tłumaczka scenariuszy 
fi lmowych w projektach polsko-rosyjskich i tekstów 
o tematyce kulturalnej dla Instytutu Książki; laureatka 
Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego. Przy 
tym interesuje się literaturą piękną, historią Lwowa, re-
lacjami polsko-ukraińskimi, zagadnieniami pogranicza 
kultur. Wraz z mężem i trójką dzieci mieszka w Krako-
wie. Ale najważniejsze – jest lwowianką z urodzenia. Jej 
rodzina jest typowo lwowska, o korzeniach wielonaro-
dowych, w tym polskich, ukraińskich i żydowskich. Nie 
znajdziemy lepszego przewodnika. Na jej Facebooko-
wym profi lu widzimy w tle fl agę Ukrainy wplecioną de-
klaratywnie we fl agę Unii Europejskiej.

Słoniowska okrasiła swój album unikatowymi zdjęciami 
lwowskich mistrzów fotografi i, oprócz Adama  Lenkiewicza, 
podziwiać możemy zdjęcia Zygmunta  Goldhammera, 
Bronisława Kupca, Marka Münza i Edwarda  Trzemeskiego. 
Przed oczami staje nam Lwów jak żywy...

Widzimy kościoły, cerkwie i synagogi – te nadal 
zdobiące panoramę miasta i te już nieistniejące, rzad-
kie ujęcia zapomnianych przedwojennych kawiarni, 
kin, pasaży i sklepów, pierwszy tramwaj elektryczny, 
rozmach Międzynarodowej Wystawy Krajowej, duma 
wyścigów Grand Prix, ale także zdjęcia zwyczajnych 
ludzi, w tym słynnych lwowskich batiarów, przechod-
niów, spacerowiczów  – z parasolkami, w gorsetach i ze 
zwiewnymi szalami, w cylindrach, szapoklakach i melo-
nikach. Lwowska ulica, jej codzienność i odświętność. 
Dla niektórych to niezapomniane widoki, zapachy i ha-
łasy, które śnią się po nocach. Dla nich to utracona kra-
ina dzieciństwa.

Lwów – miasto Zapolskiej, Konopnickiej, Grottge-
ra, Hemara, Herberta, Lema, Makuszyńskiego, Tońcia 
(Henryk Vogelfänger) i Szczepcia (Kazimierz Wajda), 
i wielu innych.

Stąd wyszli, tu się urodzili lub działali m.in.: Kazimierz 
Ajdukiewicz, Szymon Askenazy, Erwin Axer, Stefan 
Banach, Kazimierz Bartel, Władysław Bełza, Jan Czeka-
nowski, Jan Długosz, Ignacy Drexler, Maria Dulębian-
ka. Benedykt Dybowski, Aleksander Fredro, Kazimierz 
Górski, Andrzej Hiolski, Jerzy Janicki, Józef Kallenbach, 
Wojciech Kilar, Juliusz Kleiner, Tadeusz Bór-Komo-
rowski, Halina Kunicka, Andrzej Kurylewicz, Stanisław 
Jerzy Lec, Ignacy Łukasiewicz, Adam Macedoński, Wla-
da Majewska, Jerzy Michotek, Helena Modrzejewska, 
Ignacy Mościcki, Jan Parandowski, Ryszard Pietruski, 
Józef Piłsudski, Wincenty Pol, Antoni Popiel, Wojciech 
Pszoniak, Eugeniusz Romer, Ludwik Rydygier, Adam 
Sapieha, Kazimierz Sichulski, Wanda Siemaszkowa, 
Władysław Sikorski, Władysław Skarbek, Piotr Skarga, 
Kazimierz Sosnkowski, Leopold Staff, Jan Styka, Teo-
dor Talowski, Kazimierz Twardowski, Kornel Ujejski, 
Rudolf Weigl, Józef Wittlin, Adam Zagajewski, Tadeusz 
Boy-Żeleński. Można wyliczać w nieskończoność...

Oprócz unikatowych zdjęć, z których większość jest 
publikowanych w powojennej Polsce po raz pierwszy, 
jest też znakomicie napisana historia Lwowa. Autorka 
oprowadza czytelnika po „Lwowskich smokach i ry-
cerzach, kupcach i obrońcach”, „Lwowie austriackim, 

Boją się nawiązywania kontaktu z obcymi lub oso-
bami, które słabo znają. Czytanie i przemawianie na 
forum budzi w nich skrępowanie. Wykonywanie tele-
fonów w towarzystwie osób trzecich, a nawet jedzenie 
i picie staje się barierą trudną do pokonania.

Mimo zdolności i talentów często nie kończą szkoły, 
a ci, którzy uzyskują tytuł magistra, wykonują pracę po-
niżej swoich kwalifi kacji. Część z nich jest bezrobotna, 
wpada w depresję i pozostaje na utrzymaniu rodziny. 
Co sprawia, że tak wygląda ich życie? Zaburzenie psy-
chiczne, które nazywa się: fobia społeczna.

– Obok depresji uznawane jest obecnie za chorobę cywi-
lizacyjną. Wciąż jednak stanowi w naszym społeczeństwie 
temat tabu, a ci, którzy na nią cierpią, nie ujawniają swojej 
choroby. Nie szukają pomocy specjalistów z powodu zaha-
mowań wynikających ze stereotypowego podejścia do osób 
leczonych psychiatrycznie – podkreśla Małgorzata Grech, 
absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocław-
skim, która w ramach pracy magisterskiej przeprowa-
dziła badanie w internecie wśród osób z fobią społeczną.

– Po przejrzeniu for internetowych dla fobików za-
skoczyła mnie znaczna liczba uczestników – opowiada 
Małgorzata Grech. – W życiu zawodowym miałam oka-
zje spotkać młode osoby – dzieci w wieku od 6 do 10 lat, 
które miały wyraźne znamiona postępującej fobii społecz-
nej. Często ani one, ani ich rodzice nie mieli świadomości 
o istnieniu tej fobii – mówi.

W badaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wielu 
z nich miało wykształcenie wyższe, na poziomie licen-
cjackim, inżynierskim i magisterskim. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby, które są samotne, nie posiadają 
partnera czy partnerki, co może wynikać właśnie z za-
burzeń lękowych. Większość ankietowanych jako przy-
czynę fobii widzi w błędach wychowawczych rodziców. 
Chodzi np. o zbytnią nadopiekuńczość w dzieciństwie 

i kontrolę, nadużywanie kar, okazywanie obojętności. 
Niektórzy zauważyli też dziedziczenie genetyczne zabu-
rzenia od dziadków i rodziców.

Jak tłumaczy autorka badania, fobia społeczna obniża 
jakość funkcjonowania na różnych płaszczyznach życia 
lub zupełnie wyklucza ze społeczeństwa. Nawet z bliski-
mi i rodziną kontakty pozostają powierzchowne. – Jeśli 
fobik podejmuje próby nawiązania relacji z nowymi oso-
bami, często przed spotkaniem łagodzi objawy stresu alko-
holem, narkotykami lub lekami. Odurzanie bywa „wyba-
wieniem” z punktu widzenia takiej osoby, ponieważ dzięki 
używkom stępia się lęk – tłumaczy Małgorzata Grech.

– Z moich badań wynika, że większość nie podejmuje 
zatrudnienia pomimo ukończenia studiów wyższych – za-
znacza autorka. – Jeden z respondentów ukończył studia 
doktoranckie przed rozwojem choroby, a obecnie jest szat-
niarzem – stwierdza.

Badanie ujawniło także, że chorzy rzadko kiedy 
otrzymują wsparcie ze strony rodziny. Mało tego, więk-
szość twierdzi, że ich najbliżsi przyczyniają się do pogłę-
bienia zaburzenia. Spora część ankietowanych doznaje 
ze strony otoczenia szyderstw, braku zrozumienia i za-
interesowania problemem.

– Powodem takich postaw może być niewiedza o zabu-
rzeniu oraz bagatelizowanie zaburzenia, wynikające z bra-
ku rzetelnych informacji o nim. Osoby z fobią społeczną 
w większości przypadków nie informują najbliższych o ist-
nieniu zaburzenia z obawy przed odrzuceniem i wyklucze-
niem – zaznacza Małgorzata Grech, twierdząc, że duże 
pole do działania w tym zakresie mają pedagodzy, któ-
rzy za pośrednictwem szkoleń, warsztatów i opracowań 
mogliby pomóc rodzicom. Praktyka bowiem pokazuje, 
że leczenie fobii wymaga wytrwałości, a terapia trwa 
czasem nawet latami. – Najlepsze wyniki leczenia daje 
terapia psychologiczna, jeśli rodzice dostrzegą zaburze-

Lwowie patriotycznym”, jest przy tym „21 dni polsko-
-ukraińskich walk o Lwów”, są „Blaski i cienie między-
wojnia”, jest także „Lwów i jego batiary”. To pasjonu-
jąca i pouczająca lektura, książka napisana wyjątkowo 
rzetelnie. Pochwała należy się również dla wydawcy – za 
staranność, a nawet kunszt edytorski.

„To świat, który od-
szedł bezpowrotnie. 
Atlantyda zatopiona 
przez wojny, ludobój-
stwo, eksterminację 
i inne okrucieństwa. 
[To] ludzie, których 
już nie ma i których 
życie i plany zostały 
brutalnie przerwane. 
Wsłuchajmy się więc uważnie w ich bezdźwięczne głosy, 
którymi szepcą o swoich pasjach i zmartwieniach, mo-
dłach wznoszonych w kościołach, cerkwiach i synagogach. 
O zmienionych lub już nieistniejących zaułkach i kamie-
nicach ukochanego Miasta” – kończy Żanna  Słoniowska. 

Dla jednych to Atlantyda, dla innych Arkadia, najjra-
dośniejsze polskie miasto, dla wszystkich centrum aka-
demicko-naukowe, kulturalno-artystyczne, gospodarcze 
i polityczne dawnej Polski, inspirujący tygiel kulturowy 
i wyznaniowy – Lwów promieniujący na całą Polskę i da-
leko poza jej granice.

To może być początek także naszej podróży do 
odkrywania Lwowa. Tam na każdym kroku zachwyt 
i wzruszenie. I gorzka refl eksja, że wraz z jego utratą 
my Polacy jakby utraciliśmy serce... – wyrwano je nam. 

 JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Żanna Słoniowska „Przedwojenny Lwów. 
Najpiękniejsze fotografi e”, 

Wydawnictwo RM, Warszawa, 2013
www.rm.com.pl/product-pol-652-Przedwojenny-

Lwow-Najpiekniejsze-fotografi e
Fot. Elżbieta Ćwik

 
Pod patronatem „Wiadomości”:
W ramach cyklu wystaw fotografi i Jarosława Kajdań-

skiego „Nie ma jak Lwów” odbywa się także promocja 
książki Żanny Słoniowskiej „Przedwojenny Lwów. Naj-
piękniejsze fotografi e”.. 

Kolejne spotkanie 1 marca 2014 r., sobota godz. 
17, w Klubie Kultury „Piaskownica”, os. Piaski Nowe, 
ul. Łużycka 55. Wystąpi także gość specjalny – Adam 
Macedoński.

Zapraszamy!

Album utraconej Atlantydy

Fobia to także objawy fi zyczne. Uczucie niepokoju, rozkojarzenie, 
sztywnienie karku i mięśni. Drżenie rąk. Ataki paniki.

Boją się innych ludzi

nie we wczesnym stadium rozwoju dziecka – zaznacza 
 Małgorzata Grech.

Oczami fobika
Andrzej jest inżynierem po trzydziestce. Pracuje 

w branży usługowej. Tłumaczy, że chciał zajmować się 
zawodowo czymś innym, ale jego zaburzenie mu na to 
nie pozwoliło.

Doskonale pamięta tamten dzień. Musiał wygłosić 
referat na forum klasy. To szkolne doświadczenie wy-
wołało w nim blokadę, która przez kolejne lata tylko 
się pogłębiała.

– Czułem coraz większe poczucie wyobcowania i nie-
pokoiły mnie spojrzenia innych, czułem wtedy napięcie 
i nie chciałem na siebie zwracać uwagi – opisuje przeży-
cia. Zaczął unikać głośnych rozmów na imprezach. Nie 
chciał opowiadać żartów i rozbawiać towarzystwa, bo 
wiedział, że inni wówczas na niego patrzą.

– Skomplikowaną sytuacją stało się otwieranie drzwi 
obcym osobom czy odbieranie telefonu, zakupy w sklepie, 
zwłaszcza duże zakupy, kiedy skupiałem na sobie uwagę 
przez dłuższą chwilę – wylicza mężczyzna.

Jak tłumaczy Andrzej, walkę z fobią podejmuje się 
codziennie. To z pozoru błahe sprawy potrafi ą kiero-
wać życiem i sparaliżować człowieka ze strachu. Fobia 
toczy się nie tylko w głowie. To także objawy fi zyczne. 
– Ciągłe uczucie niepokoju, rozkojarzenie, sztywnienie 
karku i mięśni. Drżenie rąk. Ataki paniki, które wywołują 
przyspieszone bicie serca, spięcie, gonitwa myśli – opisuje 
Andrzej.

Andrzej leczy się od siedmiu lat. Bierze leki prze-
pisywane przez psychiatrę i uczestniczy w terapii be-
hawioralno-poznawczej. Mówi, że zaczął poznawać 
mechanizmy działania zaburzenia: – Rozumiem już, 
jak skrzywione miałem spojrzenie na siebie i codzienne 
sytuacje. Wiem już, że ten koszmar wynika z niewłaściwej 
interpretacji rzeczywistości, ale to daje ulgę i nadzieję, że 
mogę żyć normalnie.

Katarzyna Klimek-Michno
[„Dziennik Polski” 25 stycznia 2012 r.]

Autorka podczas otwarcia 
wystawy fotografi i Jarosława 
Kajdańskiego „Nie ma jak Lwów”.
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 „PIĘTNASTKA” 55 LAT SKOŃCZYŁA I MEDAL ZDOBYŁA!

Gimnazjalisto!  
Przyjdź, zobacz i zostań w „Piętnastce”!

Dni otwarte: 
28 marca i 30 maja 2014

w godz. 8:00 – 18:00

 SZ KOŁA MA: 

•  kompleks boisk sportowych  „Orlik”,
•  nowoczesną  salę  gimnastyczną,
•  strzelnicę sportową,
•  salę teatralną,
•  czytelnię multimedialną,
•  bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę,
•   pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt 

audiowizualny
-  CZYLI BARDZO DOBRE WARUNKI DO NAUKI
I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ. 

 NASZE ATUTY:

•  lekcje w godz. 8:00 – 15:00,
•  bufet wydający ciepłe posiłki, 
•  możliwość zakwaterowania w internacie,
•  wyjazdy integracyjne klas pierwszych,
•  obozy naukowe w Polsce i za granicą (Londyn),
•   wymiany młodzieży ze szkołami w Niemczech 

(m.in. Marie-Curie-Gymnasium z Kirchzarten)
•   współpraca z uczelniami wyższymi (udział 

w prelekcjach, wykładach, zajęciach laboratoryjnych),
•  przyjazna atmosfera,
•  doświadczeni,  skuteczni i otwarci nauczyciele,
•  99 % ZDAWALNOŚCI EGZAMINU MATURALNEGO.

 POZA LEKCJAMI: 

•  Klub Sympatyków Krakowa,
•  warsztaty dziennikarskie i artystyczne,
•  dyskusyjny klub fi lmowy,
•  konwersatoria z języków obcych,
•  zajęcia z fotografi i cyfrowej,
•  koła sportowe (m.in.  strzeleckie),
•  konsultacje maturalne i zajęcia wyrównawcze,
•  działanie w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy XII,
•  możliwość działania w Młodzieżowej Radzie Krakowa.

 NASZE TRADYCJE:

•  Szkolny Festiwal Artystyczny (25 lat),
•  międzyklasowe turnieje sportowe, 
•  coroczny udział w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży,
•  wolontariat;  m.in. projekt - Szlachetna Paczka,
•  piękne akcje charytatywne,
•  konkursy organizowane przez samorząd uczniowski.

 REALIZOWANE PROJEKTY:

•  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
•  Moje fi nanse,
•  Pamięć XX wieku, 
•  Unijny projekt Comenius „Ocalić od zapomnienia”. 

Najpierw usłyszałam, jak śpiewa; gdy pisząc recen-
zję książki, zapoznałam się z dołączoną do niej płytą 
i wysłuchałam przepięknych utworów o miłości. Ich 
wykonawczynią była Jaga Wrońska. Potem dowiedzia-
łam się, że artystka mieszkała w blokowisku w Nowym 
Bieżanowie. A jeszcze później zobaczyłam i usłyszałam 
ją na żywo. 

Po koncercie podeszłam i pogratulowałam jej wiel-
kiego talentu i umiejętności skupiania uwagi słuchaczy 
na prezentowanych piosenkach. Podziękowała tak zwy-
czajnie, uśmiechając się serdecznie.

Świat dobrych wartości
I oto znów się spotykamy. 

Tym razem na Salwatorze, 
gdzie aktualnie mieszka 
Jaga Wrońska. Pijemy kawę 
i siłą rzeczy wracamy do po-
czątków. – Właściwie całe 
moje dzieciństwo i młodość 
to Nowy Bieżanów, aczkol-
wiek wcześniej moi rodzice 
mieszkali razem z dziadkami 
przy ul. Poselskiej – opowia-
da. – Gdy, podobnie jak wiele 
młodych małżeństw, otrzy-
mali mieszkanie na nowym 
osiedlu, tam się wyprowadzili. 
Szczerze mówiąc, nigdy nie 
miałam poczucia, że można 
żyć inaczej, albo że tam jest 
gorzej. Dla mnie Bieżanów to 
miejsce, w którym była rodzi-
na, przyjaciele, świat dobrych 
wartości. I dopiero, gdy stamtąd wyszłam, zauważyłam, że 
świat może być groźny, niebezpieczny, smutny… Na na-
szym osiedlu cały czas coś się działo. W tym czasie tworzy-
ła się nowa parafi a, więc rodzice, podobnie jak większość 
mieszkańców, byli w to zaangażowani. 

Artystka uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 63 
im. Stefana Żeromskiego. Mówi, że była dzieckiem 
bardzo spokojnym, nieśmiałym, wrażliwym. Gdy po raz 
pierwszy usłyszała kolędę „Nie było miejsca dla ciebie…”, 
zapłakała. Pochylała się nad każdym zwierzątkiem po-
trzebującym pomocy, czyniąc z mieszkania w Nowym 
Bieżanowie zwierzyniec. – Dzieci z osiedla, wiedząc, że 
pomagam chorym zwierzętom, zostawiały je pod naszymi 
drzwiami: gołębie, koty – wspomina. – Pamiętam, że była 
wspaniała kawka, Reda się nazywała. Gdy mama pisała na 
maszynie, Reda siadała jej na ramieniu. Był też jeż Teodor. 

W tym też czasie pojawiają się marzenia o występach 
na scenie. – Od najmłodszych lat śpiewałam na aka-
demiach, apelach i te wspomnienia są do dzisiaj miłe – 
przyznaje. Do dziś na koncertach opowiada, jak będąc 
małą dziewczynką, modliła się, aby mogła śpiewać. – To 
się zdarzyło po jednym z telewizyjnych koncertów życzeń 
– wspomina. – Prowadziła go Krystyna Loska, odczytu-
jąc życzenia dla srebrnych, złotych, brylantowych jubila-
tów... W pewnym momencie piękna pani zaśpiewała „Ave 
 Maria”. To była Mireille Mathieu. I pamiętam dokładnie, 
że po oglądnięciu programu szłam do kościoła i mówi-
łam: „Panie Boże, ja chcę śpiewać tak jak ona”. 

Droga do sławy
Jaga Wrońska podkreśla, że to przykład prośby, któ-

ra została wysłuchana. Warto jednak dodać, iż sama 
nie siedziała z założonymi rękami. Jako licealistka 
(VI LO), a potem studentka polonistyki i kompara-
tystyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 
równocześnie uczęszczała do szkoły muzycznej; naj-
pierw I stopnia w klasie fortepianu, a potem II stopnia 
w klasie śpiewu klasycznego. Gdy pytam, w jaki sposób 
„przeskoczyła” ze szkolnej sceny w Bieżanowie do sal 
koncertowych w Polsce oraz w europejskich miastach, 
wspomina: – Generalnie mogę powiedzieć, że zawsze 
spotykałam ludzi, którzy mnie dostrzegli, wypatrzyli. Na 
przykład w średniej szkole muzycznej prof. Jerzy  Jamiński, 
prowadzący chór Con Amore, poprosił kiedyś, abyśmy 
przygotowali piosenki lwowskie, bo chce nas zabrać do 
Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich na rocznicę zakończenia obrony Lwowa, 
abyśmy tam zaśpiewali. Jaga Wrońska przyznaje, że 
dla niej tematyka była bliska, bowiem ojciec dziadka 
był piłsudczykiem, a dziadek uczył ją patriotycznych 
piosenek od najmłodszych lat. Mówi, że na spotkanie 
poszła i zaśpiewała „A nasza artyleria tu we Lwowie 

stoi”, a po wykonaniu piosenki dostała burzę oklasków. 
I od czasu tego występu jest związana ze środowiskiem 
lwowiaków i kresowiaków. 

Albo propozycja Jana Poprawy. – Profesor zaprosił 
mnie na tzw. „Próbę generalną” w 2002 roku. To były 
cykliczne spotkania na małej scenie Teatru Starego przy 
ul. Sławkowskiej – wspomina. – Pamiętam, że zaśpie-
wałam moją autorską piosenkę – walc, w stylu piosenki 
francuskiej, z którym zostałam następnie zaproszona do 
Lochu Camelot, na Koncert Walentynkowy. Dodaje, że 
od tego czasu jej artystyczna ścieżka jest związana z ka-
baretem Loch Camelot. 

Mieć pomysł na siebie
Moja rozmówczyni jest również… nauczycielką języka 

polskiego. – Po polonistycznych studiach trafi łam do Ze-
społu Szkół Łączności, do jednej z najlepszych szkół w Pol-
sce – mówi z dumą i podkreśla, że dzięki życzliwości gro-
na profesorskiego i dyr. Antoniego Borgosza udaje jej się 
te różne formy aktywności, pracy pogodzić. Przyznaje, że 
studia polonistyczne, wiedza i umiejętności z nich wynie-
sione, okazują się również przydatne w pracy estradowej: 
– To, co do dzisiaj okazuje się przydatne, to na przykład 
otwarcie na różnego typu teksty, świadomość odmiennych 
spojrzeń na nie, czy chociażby ich inspirująca znajomość. 

Gdy pytam, co sądzi o „drodze do sławy” poprzez 
udział w telewizyjnych programach, odpowiada: – Dzi-
siaj młodzi ludzie są biedni. Często realizują czyjeś scena-
riusze, zamysły. Pojawia się pierwsza płyta, po czym nie 
wiadomo, co dalej i ten człowiek znika. Jakie dramaty 
mogą się z tym wiązać! Uważam, że trzeba mieć pomysł 
na siebie, wiedzieć, co chce się śpiewać. 

Gdy poznaje się kolejne płyty, projekty (ponad 30!) 
zrealizowane przez Jagę Wrońską, czy też z jej udziałem, 
łatwo się przekonać, że artystka wie, czego chce. Chociaż 
o rozgłos nie zabiega. W Internecie można znaleźć jej 
piosenki, ale już strony informującej o jej artystycznych 
dokonaniach nie ma. – Cieszę się, że śpiewam – wyznaje. 
– To zaszczyt, wyróżnienie i dar, że mogę współpracować 
z takimi twórcami, jak na przykład Ewa Kornecka, Andrzej 
Zarycki, Zygmunt Konieczny czy Marek Jaworski; z wielo-
ma wspaniałymi artystami. Wciąż jest to dla mnie niezwy-
kłe, że piosenki patriotyczne, których w domu uczył mnie 
dziadek, śpiewam z twórcami z Lochu Camelot. 

Warto dodać, że prośba dziewczynki, by śpiewać jak 
Mireille Mathieu, też na swój sposób się spełniła. Jaga 
Wrońska, często nazywana polską Edith Piaf, wielo-
krotnie koncertowała we Francji. Ma tam liczną grupę 
fanów, a także prawdziwych przyjaciół, z którymi za-
wsze się spotyka, gdy koncertuje. Mówi, że szczególnie 
bliscy są dla niej mieszkający w Reims Zofi a i Jean-
-Claud Kociołkowie. – Oni są dla mnie jak rodzina – wy-
znaje artystka, uśmiechając się serdecznie.

Poznając Jagę Wrońską, jej aktywność nie tylko arty-
styczną, mogę stwierdzić, że wciąż jest zwyczajną, chociaż 
świadomą swych możliwości, kobietą. Ona sama przyzna-
je: – Nigdy nie czekałam na szansę na sukces, tylko śpiewa-
łam. Nie chciałam konkurować, błyszczeć… To nie ta droga. 
A wracając do blokowisk, o których dzisiaj mówi się, że stano-
wią zagrożenie dla dzieci, młodzieży, to uważam, że najwięcej 
zależy od domu, rodziny. Ona może tak wiele zdziałać w na-
szym życiu. Miejsce zamieszkania jest sprawą drugorzędną.

MARIA FORTUNA-SUDOR

Fot. z archiwum Kabaretu Loch Camelot

JAGA WROŃSKA – jest utalentowaną artystką; piosenkarką, poetką, kompozytorką związaną 
i utożsamianą z Kabaretem Loch Camelot. 

Jak Mireille Mathieu
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TWOJA REKLAMA 
W  „WIADOMOŚCIACH”

wiadomosci.krakow@wp.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, 

Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, 

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, 

Wola Duchacka Wschód i Zachód

GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 75
im. Polskich Kawalerów Maltańskich 

ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2014/2015
planujemy nabór do klas ogólnodostępnych

DZIEŃ OTWARTY: wtorek 25 lutego
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90  

im. Polskich Kawalerów Maltańskich  
ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2014/2015

✓  nowoczesne pracownie 
komputerowe 
i przedmiotowe,

✓  dobrą opiekę pedagogiczną 
i psychologiczną,

✓ mało liczne klasy,
✓ sale gimnastyczne,
✓ wyjazdy na basen,
✓ Szkolny Klub Sportowy,
✓  wymianę uczniów 

ze szkołami belgijskimi,

✓ liczne koła zainteresowań,
✓  naukę języków obcych: 

angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, włoskiego,

✓ gabinet lekarski,
✓ świetlicę szkolną,
✓  stołówkę ze smacznymi 

obiadami,
✓ harcówkę,
✓ sklepik szkolny.

Przyjazna atmosfera  Profesjonalna kadra 
pedagogiczna  Dbanie o bezpieczeństwo 

 Nowoczesne i zróżnicowane programy nauczania 
Możliwość realizacji zainteresowań

OFERUJEMY:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI 6-LETNIE 
DO SPECJALNIE DLA NICH URZĄDZONYCH DWÓCH KLAS I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
INTEGRACYJNYCH NR 7 

30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 14 
tel. 12 655 35 04, 12 655 25 16

zsoi7@edukonekt.pl, www.zsoi7.edukonekt.pl
JEDZIE PREMIER, JEDZIE. Nie tylko premier, ale 

też wicepremier, byle minister, wojewoda czy inny sekre-
tarz - i już rozpoczyna się cyrkowy korowód, z kamerami, 
mikrofonami, wywiadami, komentarzami. Najbardziej 
lubię te rozmowy w naszym lokalnym Radiu Bańka. Że 
skoro ten czy inny cyrkowiec z Warszawy, z samej centrali 
się zapowiedział, to będzie się działo! Czy będą pieniądze 
na most, na szkołę, na muzeum, na szpital, na obwod-
nicę ? itede, itepe. Boże jacy ci tubylcy są nudni i pazer-
ni – sama obecność dostojnika, wspólne zdjęcie, uścisk 
dłoni i spojrzenie nie wystarczą. A cóż on biedak jeden 
z drugim może, jak na nic nie ma pieniędzy. Ale to się 
okazuje dopiero po wyjeździe i po zwinięciu czerwonych 
dywanów... Kto w końcu robi ten żałosny cyrk, kto urządza 
te nieustanne medialne widowiska? I kto jest większym 
pajacem – ten, co pajacuje, czy ten, kto go podejmuje?

MYŚLENIE ZERO – JEDYNKOWE. Nie jesteś za 
PO – musisz być za PiS. Jesteś antykomunistą – znaczy 
się jesteś faszystą. Nie jesteś za, a więc jesteś przeciw (a kto 
nie z nami, ten przeciwko nam – jesteś naszym wrogiem). 
W ten oto toporny (jak sierp i młot), ideologiczny, spola-
ryzowany mechanizm nas wepchnięto, a wraz z tym nasze 
życie społeczne, wybory polityczne i debatę publiczną. Skąd 
to się wzięło? Z sowietyzowania i przetrącenia niezależnego, 
niepodległego myślenia – to bardziej trwałe niż się wydawa-
ło. Chodzi o tak rzadkie u nas myślenie i działanie ponad-
partyjne i propaństwowe. Zaczątkiem tego było zafałszowa-

Zwracam się z ogromna prośbą 

o przekazanie 1% podatku z rozliczenia 

rocznego na moją kosztowną rehabilitację. 

W PIT proszę wpisać: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” – KRS  0000037904. 
Cel szczegółowy 1% proszę wpisać 4323 
Szrom Dominik.

Więcej informacji na stronie: 

www.powiat.mielec.pl/dominik

Fot. arch. „W”

Od redakcji: O Dominiku Szromie pisaliśmy 

w artykule „Dominik – otwarty na świat” 

w marcu 2009 r. (www.wiadomoscipodgorze.pl)

APEL O POMOC przekaż swój 1% 

Dziękuję!

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA 
WIDŁOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ 

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

WYMAGANIA: 
• wiek 18 – 25 lat • osoby bezrobotne 

• osoby nieuczące się • osoby nieaktywne zawodowo

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krakowie

OGŁASZA NABÓR
NA BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE

realizowane w ramach projektu 
„OHP jako realizator usług rynku pracy”

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Harcmistrza St. Millana 16 a 
(Łagiewniki) 30-610 Kraków

Tel. 12 257 00 87
Tel./fax 12 633 23 88

E-mail: osz.krakow@ohp.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Przecież są smaczne 
i zdrowe! 

Ryby mają bardzo ko-
rzystny wpływ na nasz 
organizm, a to dzięki nie-
nasyconym kwasom tłusz-
czowym, witaminie D, jak 
również bogactwu skład-
ników mineralnych, ta-
kich jak jod, selen, fl uor, 
magnez czy wapń. Ryby 
to też bogactwo łatwo 
przyswajalnego białka.

Uwielbiam pstrąga 
i łososia. I właśnie te ryby kupuję najczęściej. Tym ra-
zem proponuję tołpygę. Jest to ryba słodkowodna ce-
niona ze względu na smaczne mięso.

Najbardziej lubię przyrządzać ryby sauté, bo można 
poznać ich prawdziwy smak. I tak właśnie proponuję 
przygotować tę rybę.

Tołpyga sauté z brokułami
Składniki: ok. 500 g fi letu z tołpygi, przyprawa suszo-

ne pomidory z czosnkiem i bazylią, sól, pieprz do smaku, 
olej do smażenia;

dodatkowo – ok. 300 g mrożonego brokuła, 5 dużych 
pieczarek, 1/4 strąka czerwonej papryki,1 marchewka, 
1/2 czerwonej cebuli, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka oliwy, sól, 
pieprz do smaku.

Rybę dzielimy na kawałki. Posypujemy solą i pie-
przem oraz sporą ilością przyprawy „suszone pomidory 
z czosnkiem i bazylią”. Pozostawiamy w lodówce na go-
dzinę, aby przyprawa przeniknęła w głąb mięsa.

Pieczemy rybę na patelni lekko posmarowanej ole-
jem. Najpierw na dużym ogniu, potem zmniejszamy 
prąd (gaz) i powoli dopiekamy.

Wcześniej przygotowujemy jarzynkę. W tym celu 
marchewkę i paprykę pokrojone w  niewielkie  paseczki 

Podziemny Salon Artystyczno-
-Literacko-Muzyczny (PSALM) 
przy kościele Matki Bożej Ró-
żańcowej zaprasza na niedzielne 
wieczory autorskie w ramach cy-
klu „Poezja religijna”.

9 lutego – spotkanie autorskie ze Stanisławem 
 Markowskim, artystą-fotografi kiem, poetą, bardem-
-pieśniarzem, muzykiem, scenografem, fi lmowcem.

16 lutego – spotkanie autorskie z Adamem 
 Macedońskim, lwowiakiem, więźniem politycznym okre-
su komunizmu, legendarnym założycielem podziemnego 
Instytutu Katyńskiego w Krakowie (w latach 70.), pieśnia-
rzem folkowym, grafi kiem, publicystą, poetą katolickim.

Spotkania prowadzi dr Marek Mariusz Tytko (UJ).
Przypominamy, że spotkania PSALM-u odbywają się 

w domu parafi alnym przy kościele na os. Piaski Nowe, 
ul. Nowosądecka 41, w wybrane niedziele o godz. 19. 
Wstęp wolny.

Więcej szczegółów na stronie: 
www.parafi apiaskinowe.pl w zakładce PSALM. 

Kontakt: marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Od redaktora

Trzy grosze
nie naszej rzeczywistości (w tym historii – współczesnej też), 
zakłamanie (wyrwanie) języka, przeinaczenie (wywrócenie) 
znaczeń, wprowadzenie półprawd, eksterminacja auten-
tycznych elit i wyprodukowanie sztucznych, dyspozycyjnych 
surogatów. Przetrącone kręgosłupy i rozmiękczone mózgi 
wychowały swoich następców i reprodukują się dalej.

MENTALNOŚĆ NIEWOLNIKÓW? Zdaję sobie 
sprawę, z tego, że to brzmi obrazobórczo, burzy także moje 
świętości, ale czasem trzeba spojrzeć na siebie z innej stro-
ny. W naszej narodowej historiografi i, poezji i literaturze 
pełno knutów, szubienic, lochów i kajdanów; wielkich bo-
haterskich czynów i równie wielkich zdrad. Jesteśmy na-
rodem wiecznych buntowników, walkę o wolność mamy 
zakodowaną we krwi. Ale skąd to się bierze, skąd ta 
przeklęta powtarzalność? Czy może jesteśmy jako naród 
wiktymogenni, zachowujemy się jak ofi ary, prowokujemy 
i stwarzamy okazje dla zaborców. Obecnie nasze władze 
chylą nisko karki przed Unią Europejską, bo stamtąd pły-
ną srebrniki, synekury, apanaże i inne dobra. Wcześniej 
inne karczycha biły pokłony przed Kremlem. Tylko tak te 
władze, i szereg innych, wyobrażają sobie funkcjonowanie 
naszego państwa. Jako coś pomiędzy, przejściowe, nie-
pewne, cichaczem, pod siebie i na boczku - na kolanach. 
Czy to pora na kolejny bunt – niewolników? Wydawałoby 
się, że to pytania i odpowiedzi bez wyjścia, a przecież było 
kiedyś inaczej, była Polska Jagiellonów, ta wyszydzona 
i wyśmiana przez skarlałe, samozwańcze „autorytety mo-
ralne”. Z takich czasów powinna pozostać duma i impon-
derabilia, które nie pozwalają na kolejne zniewolenie.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

PSALM zaprasza

podsmażamy lekko na oliwie. Następnie podlewamy 
wodą i dusimy do miękkości pod przykryciem. Do-
rzucamy cebulkę w piórka, pieczarki w plasterki oraz 
rozgnieciony czosnek. Pod koniec należy wrzucić bro-
kuła, posolić i popieprzyć. Dusić chwilę do miękkości 
jarzynek.

Rybę układamy na talerzu wraz z jarzynką, listkiem 
bazylii i plasterkiem cytryny.

Smacznego!
Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszam na moje-

go bloga apetytnaogrod.blog.onet.pl. 
Izabela Czosnyka

Izabela Czosnyka podaje

Dlaczego tak mało jemy ryb?


