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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

Organizujemy  
Uroczystości Rodzinne

WESELA, chrzciny, 
bankiety firmowe i inne

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

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

Skawina, ul. krakowska / ul. Studzińskiego

Powierzchnie  
od 41,67 m2 do 172,62 m2

ProMocja:
czynsz za pierwszy miesiąc – bonifikata 100%

czynsz za drugi miesiąc – bonifikata 50%

800 metrów od granicy 
z Krakowem

na wynajeM LokaLe  
uSługowo–Biurowe 

ul. Krakowska/ ul. Studzińskiego
przy granicy Krakowa.

TBS Małopolska należący do Grupy Bryksy
PROWADZI NABÓR  

PARTYCYPANTÓW I NAJEMCÓW
Lokale 1, 2 i 3 pokojowe,  
powierzchnie od 34 do 51m2

MIESZKANIA NA WYNAJEM W SKAWINIE 

TBS Małopolska Sp. z o.o., ul. Bujaka 4 , 30-611 Kraków
Tel.(12) 659 90 37, 659 90 36, www.tbsmalopolska.pl

Park Drwinki l Fetor z Baryczy l Przejścia z przejściami
Dojazd na Rżąkę l Z historii Swoszowic l Dni Bieżanowa

Po kilku latach przygotowań ruszyły wreszcie wyku-
py terenów pod Park Drwinki. Obszar objęty miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego jest 
„bezpieczny”, nie grozi mu zabudowanie. Oby tylko in-
tensywna zabudowa na terenach źródliskowych Drwin-
ki nie doprowadziła do zachwiania stosunków wodnych 
i wyschnięcia potoku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru nazwanego Park Rzeczny Drwinki został 
uchwalony przez Radę Miasta Krakowa 4 lutego 2009 r. 
i zaczął obowiązywać 23 marca tego roku. Objęty nim 
teren to niemal 50 ha gruntów położonych między uli-
cami Nowosądecką i Wielicką, włączonych w system 
parków rzecznych i parków miejskich.

Walory przyrodnicze

Celem uchwalenia planu było chronienie środowi-
ska przyrodniczego źródliska potoku Drwinka oraz za-
chowanie terenów zielonych w pobliżu dużych osiedli 
mieszkaniowych – Piaski Nowe i Na Kozłówce. W do-
kumencie precyzyjnie opisano, co można, a czego nie 
można robić na obszarze objętym planem, by teren 
nie stracił swoich walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych, wskazano warunki, jakie muszą spełniać pla-
nowane inwestycje mieszkaniowe czy dotyczące sfery 
usług. Zakazano m.in. budowania czegokolwiek, w tym 
także ogrodzeń, w odległości mniejszej niż 15 metrów 
od brzegów Drwinki.                                      Cd. na str. 3

Park Rzeczny Drwinki coraz realniejszy
O projekcie Parku Rzecznego Drwinki piszemy od samego początku, patronując idei, 

której najaktywniejszymi orędownikami była młodzież szkolna i mieszkańcy Kozłówka 
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W skrócie
WYNIKI EUROWYBORÓW. 25 maja odbyły się 

wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybrano 
751 posłów z 28 państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, w tym 51 posłów z Polski spośród 1282 
zgłoszonych kandydatów. Wygrała PO – 32,13%, 
wyprzedzając minimalnie PiS – 31,78%, dalej upla-
sowały się: SLD-UP – 9,44%, Nowa Prawica – 7,15% 
i PSL – 6,8%. PO i PiS zdobyły po 19 mandatów, 
SLD-UP – 5 mandatów, Nowa Prawica – 4 mandaty, 
a PSL – 4 mandaty. Progu wyborczego nie przekro-
czyły: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 3,98%, 
koalicja Europa Plus-Twój Ruch – 3,58%, Polska 
Razem Jarosława Gowina – 3,16%, Ruch Narodowy 
– 1,40%, Partia Zieloni – 0,32%, Komitet Wyborczy 
Demokracja Bezpośrednia – 0,23%, Samoobrona – 
0,04%. Frekwencja  w skali kraju wyniosła 23,82%. 
W Małopolsce zdecydowanie zwyciężył PiS zdoby-
wając 32,42% głosów, przed PO – 24,48%. W sa-
mym Krakowie zdecydowanie wygrała PO – 37,44% , 
przed PiS –  25,68%. Gdyby o wyniku wyborów decy-
dował sam Kraków, to do Parlamentu Europejskiego 
dostałby się także Kongres Nowej Prawicy – 9,23%, 
koalicja SLD-UP – 6,87%, Polska Razem  Jarosława 
Gowina – 6,82% i Solidarna Polska – 5,68%. Osta-
tecznie nasz okręg małopolsko-świętokrzyski re-
prezentują w Europarlamencie: Ryszard Legutko, 
Andrzej Duda, Beata Gosiewska – z PiS, Róża Thun 
i Bogdan Wenta – z PO, Stanisław Żółtek – z No-
wej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego oraz Czesław 
 Siekierski – z PSL.

WYNIKI REFERENDUM. 25 maja odbyło się tak-
że krakowskie referendum. „Nie” dla zimowych IO 
w 2022 r. powiedziało 69,72% głosujących. W związ-
ku z tym Kraków wycofa swoją kandydaturę, gdyż 
referendum jest ważne i wiążące dla władz miasta. 
Dokładne wyniki: 1. Czy jest Pani/Pan za zorganizo-
waniem i przeprowadzeniem przez Kraków Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.? Tak – 30,28%, 
nie – 69,72%; 2. Czy jest Pani/Pan za budową me-
tra w Krakowie? Tak – 55,1%, nie – 44,9%; 3. Czy 
jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu 
monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby po-
prawa bezpieczeństwa w mieście? Tak – 69,73%, 
nie – 30,27%; 4. Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie 
powinno się budować więcej ścieżek rowerowych? 
Tak – 85,18%, nie – 14,82%. Frekwencja wyniosła 
35,96%. Przygotowania do igrzysk, jakie podjęto 
przed zapytaniem mieszkańców o opinie, pochłonęły 
11 mln zł.

TOROWISKA DO NAPRAWY. Władze miasta 
nie widzą sprzeczności w tym, że lekką ręką wydały 
pieniądze na pomysł z organizacją igrzysk, a także 
na zakup nowych tramwajów (mimo dotacji unijnej, 
trzeba mieć wkład własny) – podczas gdy sypią się 
niemodernizowane torowiska. Polewanie ich wodą 
w czasie upałów, to działanie rozpaczliwe. W ostat-
nich dwóch latach szyny wybrzuszały się ponad 30 
razy, paraliżując miejską komunikację. Na najpil-
niejsze remonty potrzeba ponad 100 mln zł. Podczas 
wakacji przewidziano interwencyjną naprawę toro-
wiska przy pl. Boh. Getta, gdzie tramwaj musi zwal-
niać do 10  km/godz. Mieszkańców Podgórza znów 
czekają utrudnienia.

WALKA O SZKOLNE STOŁÓWKI. Forum Rad 
Rodziców zaskarżyło magistrackie zarządzenia li-
kwidujące dopłaty do szkolnych stołówek. Wcześniej 
rodzice płacili tylko za tzw. wsad do kotła. Stołówki 
przekazano firmom zewnętrznym, na dotychczaso-
wych zasadach funkcjonują tylko w podstawówkach, 
w których są także oddziały przedszkolne. W wyniku 
przekształceń obiady podrożały nawet o 100%. Władze 
chciały zaoszczędzić na tym prawie 20 mln zł.

PRZECIWKO ANTENOM. Przewodnicząca Komi-
sji Edukacji RMK Marta Patena złożyła interpelację 
do prezydenta, w której domaga się wprowadzenia za-
kazu stawiania anten telefonii komórkowej na dachach 
placówek oświatowych. Ma poparcie m.in. Stowarzy-
szenia Nasze Bielany. Przeciwnicy anten powołują się 
na raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
który wskazał na prawdopodobieństwo wywoływa-
nia raka mózgu przez telefony komórkowe i anteny, 
a także rezolucję Parlamentu Europejskiego, który 
zalecił chronić przed promieniowaniem elektroma-
gnetycznym szczególnie dzieci i młodzież. Tymczasem 
dyrektorzy placówek zmuszeni są za wszelką cenę szu-
kać dodatkowych źródeł dochodów z powodu niewy-
starczających dotacji do oświaty (za 1 antenę dostają 
ok. 1,5 tys. zł miesięcznie).

Mieszkańcy okolic wysypiska śmieci w Baryczy od lat 
narzekają na uciążliwe sąsiedztwo. Miejskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania zapewnia, że robi co może, by 
zminimalizować niedogodności. Jako przykłady podaje 
instalacje odgazowujące, bariery antyodorowe czy pro-
wadzoną systematycznie rekultywację, liczne nasadze-
nia drzew i krzewów.

Nikt nie lubi, gdy w pobliżu jego zabudowań lokali-
zowana jest inwestycja, która może wiązać się z nieprzy-
jemnymi zapachami, nadmiernym hałasem czy innymi 
niedogodnościami. Kiedy w 1974 r. powstawało wysypi-
sko śmieci w Baryczy, nikt nie pytał okolicznych miesz-
kańców o zdanie. Przez długie lata nikt też nie trakto-
wał poważnie ich próśb o inwestycje, choćby o budowę 
wodociągu, rekultywację terenu, które złagodziłyby 
choć nieco uciążliwości. Nieco inaczej było w 2005 r., 
kiedy uruchamiano III etap wysypiska. Niezadowolenie 
i opór społeczny jednak pozostał.

Nie jest to jednak uporczywe kwestionowanie wszel-
kich pomysłów urzędników. Mieszkańcy nauczyli się 
skutecznie upominać o swoje prawa, zrozumieli, że 
z głosami sprzeciwu muszą się wiązać propozycje roz-
wiązań alternatywnych. Z kolei urzędnicy dojrzeli do 
tego, że bez społecznej akceptacji nie da się nic zrobić.

Przykładem skuteczności mieszkańców może być sta-
nowcze upominanie się przez właścicieli nieruchomości 
przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce o ograniczenia ru-
chu śmieciarek. Suną one tamtędy jedna za drugą, bo 
to jedyna droga dojazdowa do Baryczy. Alternatywna 
– ul. Sawiczewskich w Krakowie, od dłuższego czasu 
jest nieprzejezdna dla ciężkich pojazdów z powodu osu-
wiska. Miejskim urzędnikom w końcu udało się zdobyć 
3 mln zł dotacji z puli na usuwanie skutków szkód powo-
dziowych. Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel zapewnia, 
że miasto dysponuje pozostałymi potrzebnymi środkami 
i remont ulicy zostanie przeprowadzony w tym roku.

Inny przykład to skuteczne oprotestowanie pomysłu 
zlokalizowania w okolicy grzebowiska dla zwierząt. Po 
kilku spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami władze 
miasta wycofały się z tej inwestycji.

Kolejny punkt zapalny między miejskimi urzędni-
kami a mieszkańcami okolic wysypiska w Baryczy to 
termin jego zamknięcia. Zmieniano go już trzykrotnie. 
Najnowsza data to rok 2016, czyli kilka miesięcy po uru-
chomieniu spalarni odpadów, która ma być oddana do 
użytku w listopadzie 2015 r.

Zaprzestanie dostarczania śmieci na wysypisko nie 
oznacza końca kłopotów ze złożonymi tu odpadami. 
Pozostaje problem rekultywacji terenów i ich zagospo-
darowania. Opracowane dla tej okolicy studium zago-
spodarowania przewiduje zlokalizowanie tutaj usług 

związanych z odzyskiwaniem i przeróbką odpadów. 
Nie podoba się to okolicznym mieszkańcom. Stanow-
czo domagają się radykalnego ograniczenia roli sfery 
usługowej na rzecz terenów zielonych i budownictwa 
jednorodzinnego. Swoje postulaty zawarli w ponad 
500 poprawkach, jakie zgłosili do opracowanego przez 
urzędników studium.

Realizacja pomysłów mieszkańców może być trudna, 
bo w pobliżu funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych. W maju została w nim 
uruchomiona największa i najnowocześniejsza w Polsce 
w pełni zmechanizowana sortownia odpadów komu-
nalnych. Pracuje w niej 250 różnych maszyn i urządzeń 
(w tym m.in. 125 przenośników transportujących odpa-
dy, 3 przesiewacze, 10 separatorów optycznych, 2 ba-
listyczne, 3 metali żelaznych i 3 nieżelaznych), które 
mogą rocznie przesegregować 100 tys. ton odpadów ko-
munalnych zmieszanych lub 50 tys. ton odpadów selek-
tywnie zbieranych. Koszt inwestycji wyniósł 51 mln zł. 
Część pieniędzy pochodziło z dotacji w ramach fundu-
szy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko oraz wsparcia z Narodowego i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podczas uruchomienia instalacji podkreślano, że po-
zwoli ona odzyskać wiele cennych surowców, do czego 
Polska jest zobowiązana przepisami unijnymi oraz do-
starczy (z odpadów nienadających się do odzysku) paliwo 
alternatywne wykorzystywane jako źródło energii w ce-
mentowniach.

Trudno sobie wyobrazić, by tak poważna inwestycja 
była gdzieś przenoszona. Bardziej prawdopodobne jest 
ograniczenie możliwości lokowania w okolicy kolejnych 
przedsięwzięć tego typu. Mieszkańcy zapewniają, że nie 
chcą wszystkiego potępiać. Domagają się jednak, by 
z nimi rozmawiano, by wsłuchiwano się w ich argumen-
ty i poważnie traktowano prośby o działania ogranicza-
jące istniejące uciążliwości.

Tekst i fot. Krzysztof DulińsKi

KłoPotliwe oDPaDy

Mieszkańcy os. Rżąka, którzy korzystają z dojazdu od 
strony ul. Kosocickiej, tracą cierpliwość. Grożą, że w koń-
cu sami wykonają namiastkę drogi. 
Chodzi o zaledwie kilkunastometro-
wy odcinek. Przejazd nim powoduje 
uszkodzenia pojazdów.

O tym temacie pisaliśmy wielokrot-
nie. – Sprawa zalega w sądzie już 8 lat. 
Problem w tym, że zasiedzenie tego 
terenu przeszło na wnuka właściciela, 
który kupił działkę w 1962 r. bez wpisu 
do ksiąg wieczystych – wyjaśnia radny 
Dzielnicy XII Janusz Zadwórny, który 
monitoruje ten temat. – Też tracę cier-
pliwość na pracę sądu, który musi wy-
egzekwować prawomocne zrzeczenia 
się od 12 współwłaścicieli – dodaje.

Rzeczywiście kuriozalny pat, bo 
aby przeprowadzić zrzeczenia, trze-
ba wpierw uprawomocnić właściciela, 
który nie żyje. Należy jednak przypusz-

czać, że sprawny sąd jest w stanie to zrobić. Ten utknął jed-
nak w bezwładnych procedurach. 

Rada Dzielnicy XII nie wystąpiła 
do Urzędu Miasta Krakowa z wnio-
skiem o przyspieszenie działań mając 
na celu dobro publiczne, radny Za-
dwórny sam chodzi za tą sprawą. Być 
może wystąpienie pisemne Dzielnicy 
i Miasta o tryb ZRID (Zezwolenie 
na Realizację Inwestycji Drogowej na 
szczególnych zasadach) przyniosłoby 
jakiś skutek.

Obecnie radny Zadwórny pokłada 
nadzieję w planowanej inwestycji, de-
weloper zamierza tam budować bloki, 
więc droga dojazdowa ma powstać. 
Kiedy to nastąpi, trudno powiedzieć. 
Chyba szybciej zadziałają mieszkańcy. 
Na wyrównanie terenu potrzebnych 
jest kilka wywrotek tłucznia.

Tekst i fot. (Kaj)

Kiedy dojazd na Rżąkę?

 Źródło: Internet
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Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

Cd. na str. 3
Dolina Drwinki, szczególnie w jej górnym biegu, ma 

charakter wąwozu wyrzeźbionego przez wodę. Porastają 
go liczne olchy, wiązy, jesiony i wierzby. Można tu spotkać 
skrzyp olbrzymi - roślinę objętą ochroną prawną. Zarośla 
stanowią siedliska i ostoje wielu chronionych gatunków 
ptaków. Gnieżdżą się tu m.in. słowik szary, muchołówka 
żałobna, krogulec, dzięcioł zielony. Rozmnaża się tu co-
rocznie ok. 30 gatunków ptaków i kilka gatunków płazów.

Prace przygotowawcze
Zapisy wspomnianego na wstępie planu przewidują, 

że tereny zieleni urządzonej będą miały charakter ogól-
nodostępny, z elementami wyposażenia parku – ścieżka-
mi pieszymi, rolkowymi i rowerowy-
mi, ścieżkami dydaktycznymi, trasami 
dla rowerów górskich i dla narciarstwa 
biegowego wraz z niezbędną infra-
strukturą (np. nawierzchnie, elementy 
zabezpieczające, takie jak balustrady, 
schody terenowe, rampy), mostków, 
kładek pieszo-rowerowych. W planach są też place za-
baw, urządzenia rekreacyjne, mała architektura czy ta-
blice informacyjne.

Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje po-
godzenie celów ochronnych z udostępnieniem okolicy dla 
celów rekreacyjnych. Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu przewiduje, że realizacja założenia parko-
wego „Park Rzeczny Drwinka”, z uwagi na jego znaczną 
długość, zostanie przeprowadzona w trzech etapach.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkol-
wiek prac jest uporządkowanie stanu prawnego wielu 
działek i wykupienie kilkudziesięciu 
z nich przez Miasto. Działania w tym 
zakresie rozpoczęły się już w 2010 r. 
Do dyspozycji było bardzo niewiele 
pieniędzy i udało się wykupić tylko 
trzy nieruchomości o łącznej po-
wierzchni zaledwie 0,3 ha. Potem 
przyszły ciężkie lata dla gminnego budżetu i na kolejne 
wykupy nie było żadnych środków.

Pojawiły się one dopiero w br. Dotąd wykupiono 
dwie działki o łącznej powierzchni 0,6 ha. W najbliż-
szym czasie planowane są umowy notarialne dotyczą-
ca nabycia przez Miasto trzech działek o ogólnej po-
wierzchni 0,2 ha. Trwają też negocjacje z właścicielami 
sześciu następnych nieruchomości. Zlecono również 
wycenę szacunkową jednej działki. Łączna powierzch-
nia wspomnianych terenów wynosi ok.1,7 ha.

– Przez wiele lat niewiele się działo, ale widzę pierwsze 
jaskółki pozytywnych działań. Realizacja zagospodaro-
wania parku, zwłaszcza I etapu, wydaje się coraz real-
niejsza. Wykup terenu to też pewność, że teren nie trafi 
w ręce dewelopera, który będzie próbował na nim coś zbu-
dować. W wielu miejscach widzimy swoisty wyścig mię-
dzy inwestorami, którzy chcą coś wybudować w oparciu 
o WZiZT, a Miastem, które chce wprowadzić swoją wizję 
zagospodarowania okolicy uchwalając miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego – zauważa Włodzi-
mierz Pietrus, wiceprzewodniczący Komisji Planowania 

Park Rzeczny Drwinki  
coraz realniejszy

 Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska Rady Miasta Krakowa.

– Park Drwinki to jeden z kil-
kunastu w Krakowie, a kilku w tej 
okolicy terenów, które należałoby 
chronić. Problemem są finanse, 
trzeba też szanować prawa właści-
cieli. Udało się wszystko pogodzić 

przy Parku 
Duchackim, 
mam nadzieję, 
że uda się też 
i przy Parku 
Drwinki. Pra-
cujemy nad 

stworzeniem w Krakowie tzw. Zie-
lonego Funduszu, z którego byłyby 
prowadzone wykupy terenów. Jest 
bardzo dużo takich postulatów, 
więc obok określenia środków fi-
nansowych musimy określić czytel-
ne zasady wyboru terenów do wyku-
pów. Jestem pewien, że przy dużym 
zaangażowaniu społecznym Park 
Drwinki także z tego skorzysta – 
mówi przewodniczący Rady Mia-
sta Krakowa Bogusław  Kośmider.

  Niepokój mieszkańców
Walory przyrodnicze terenu i ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego znane są oko-
licznym mieszkańcom, którzy doceniają zamierzenia. 
Niepokoją się jednak, że wobec zakusów deweloperów 
i wydawanych masowo na okoliczne działki warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) wkrót-
ce nie będzie już co chronić – potok wyschnie, wyginą 
zwierzęta, uschną rośliny.

Urzędnicy przekonują, że decyzje ustalające wa-
runki zabudowy wydawane w bliższym lub dalszym 
sąsiedztwie potoku, dotyczą wyłącznie terenów nie 
objętych ustaleniami przedmiotowego planu i reali-
zacja zamierzeń inwestorów nie będzie miała wpływu 
na ekosystem potoku. Wskazują przy tym, że źródlisk 
Drwinki jest kilka, a dwa ważniejsze z nich (w okolicy 

ulic Podedworze i Nowosądeckiej) 
znajdują się na terenie objętym 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego – są więc 
objęte ochroną. Wobec protestów 
przeciwników inwestycji przy ul. 
Gwarnej i Tuchowskiej, w Wydziale 

Kształtowania Środowiska UMK wykonano specjali-
styczną ekspertyzę, która wykluczyła, by okolica była 
źródliskiem Drwinki.

– Co do ochrony terenu jestem spokojna. Bardziej nie-
pokoi mnie zanieczyszczanie potoku przez mieszkańców, 
wpuszczanie do niego zawartości szamb. Już kilkakrotnie 
Straż Miejska próbowała wykryć źródło smrodu unoszącego 
się z Drwinki czy jej nienaturalnego koloru. Jak dotąd bez re-
zultatu – mówi Grażyna Fijałkowska, radna Rady Miasta 
Krakowa, członkini Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska, a także radna Dzielnicy XII.

Interwencje mieszkańców Kozłówka narzekających 
na fetor bijący od potoku sprawiły, że Rada Dzielnicy 
XII przygotowuje Akcję „Czysta Drwinka” i będzie za-
chęcała do uczestnictwa w niej także radnych z Dzielni-
cy XI, gdzie znajduje się początkowy bieg potoku.

Krzysztof DulińsKi

fot. i mapka: arch. „W”

Od redakcji:
1. W sprawie fetoru z Drwinki interweniowaliśmy na 

prośbę mieszkańców latem ub.r. Z datą 5 sierpnia otrzy-
maliśmy od Straży Miejskie następujące wyjaśnienie:

„W odpowiedzi na zgłoszenie przesłane drogą elektronicz-
ną, a dotyczącą nieprzyjemnego zapachu wydobywającego 
się z rzeki Drwinki w okolicach ul. Facimiech i Podlesie, 
informujemy, iż interwencja ta została potwierdzona przez 
przybyły na miejsce patrol. Funkcjonariusze stwierdzili, iż 
dno rzeki zanieczyszczone jest szarym osadem, a w miejscu 
tym znajduje się wylot rury, którym odprowadzana jest woda 
burzowa z rejonu ul. Nowosądeckiej. Ponieważ wylot rury 
znajduje się na terenie działki będącej własnością Gminy 
Kraków o sprawie poinformowano Dział Melioracji i Od-
wodnień Zarządu Infrastruktury Komunalnej  i Transportu 
w Krakowie z prośbą o podjęcie działań w ramach posiada-
nych kompetencji”. 

Zaraz potem otrzymaliśmy kolejny list od Czytelnicz-
ki: „Dziękuję za interwencję w sprawie doliny Drwinki. 
Obecnie woda w rzeczce z powrotem jest przeźroczysta. 
Sądzimy jednak, że to nie jest kwestia rury, którą odprowa-
dzana jest woda z kanalizacji burzowej, ale ktoś z miesz-
kańców wystawia rurę z zanieczyszczeniami i wlewa je do 
rzeczki. Temat na razie „ucichł”, więc jeszcze raz dziękuję 
i pozdrawiam”.

2. Nasze publikacje nt. walki o Park Drwinki ukaza-
ły się m.in. w marcu 2006, grudniu 2007, czerwcu 2008 
i czerwcu 2010 r. – www.wiadomoscipodgorze.pl Potok Drwinka przy ul. Bochenka

 Dolina Drwinki widziana z mostku na ul. Podlesie

Park będzie terenem o charakterze 
przestrzeni publicznej, jego granicę 
stanowi z jednej strony ul. Wielicka 
w dzielnicy XII, a z drugiej ul. Pode-
dworze w dzielnicy XI.

Na Wydziale Architektura Krajobra-
zu Politechniki Krakowskiej powstał 
konkretny projekt Parku Drwinki au-
torstwa Tomasza Antosiewicza, któ-
ry opisywaliśmy na naszych lamach.  
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Cieszy naprawa nawierzchni po jednej stronie 
ul.  Witosa (na zdjęciu w trakcie prac). Nie jest to prze-
budowa drogi, jak oczekiwali niektórzy, lecz naprawa 
doraźna, choć drogowcy deklarują, że sprawdzona 
i wytrzymała – zobaczymy. Druga strona ul. Witosa 
czeka też na naprawę, ale to zależy od środków finan-
sowych. Udało się je zebrać dzięki wyjątkowo łagodnej 
zimie. W naszym rejonie dużą naprawę wykonano tak-
że na ul. Beskidzkiej (na zdjęciu). Tu reagowała jedna 
z mieszkanek, zaniepokojona tym, że pominięto sięgacz 
do ul. Beskidzkiej numery 4. Z kolei do końca sierpnia 
ma być wykonana przebudowa ul. Klonowica za kwotę 

blisko 150 tys. zł.
Wykonano interwencyj-
ną naprawę studzienek ka-
nalizacyjnych przy ul. Try-
buny Ludów (na zdjęciu) 
oraz ul. Stojałowskiego. 
Były zdezelowane, a ruch 
samochodowy, szczególnie 
ciężkiego tonażu, wywoły-

wał hałasy i wstrząsy w przydrożnych posesjach, ale także 
niszczył pojazdy. Naprawę wykonały ekipy MPWiK.

– Podczas rodzinnego 
spaceru chodnikiem wzdłuż 
ulicy Stojałowskiego moja 
żona zauważyła dziwne li-
ściaste kule na drzewach. 
Początkowo myśleliśmy, że 
to rodzaj owocu lub kwiatu, 
ale po bliższym zbadaniu 
okazało się, że to jakiś biały 

pasożyt pożera „płuca” naszego osiedla. Okropny widok! 
– zaalarmował Czytelnik z Kurdwanowa i załączył zdjęcia. 
Sprawę przekazaliśmy do służb miejskich.
W miejscu wycinki drzew przy ul. Bojki (stare wierz-
by rosnące przy parkingu – pisaliśmy o tym w „Sygna-
łach”) nasadzono nowe drzewa. Gdy już wyrosną, czeka 
je podobny los? Tuż obok zdewastowane schody od lat 
czekają na remont.

Mieszkanka Łagiewnik nie ma już sił prosić o sko-
szenie trawy na wysokości ul. Fredry 4D. – Trawa sięga 
już powyżej kolan, a służby miejskie tego nie dostrzega-
ją – mówi z pretensją. Może trzeba służbom miejskim 
uświadomić, że w dalszej okolicy mieszka prezydent 
Krakowa i zapewne przejeżdża tą drogą.

Reklamy nie są w żad-
nym razie ozdobą miejskie-
go krajobrazu. Na zdjęciu 
bezhołowie reklamowe przy 
przystanku autobusowym na 
skrzyżowaniu ulic Łużyckiej 
i Nowosądeckiej. Społecz-
nicy ze Starego Podgórza 

wzięli się za porządkowanie wizerunku ulicy Kalwaryjskiej 
wzorem Starego Miasta, gdzie powstał park kulturowy. Ład 
i estetyka przydałyby się także u nas.
Nie ma sposobu na kontrowersyjne billboardy. Do-
wolność pełna, a poziom żenujący, czasem sięga bruku 
(na zdjęciach).

CZEKAMY NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

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

Nie zaśmiecać 
wycieraczek!!!

Masz się reklamować  
w „Wiadomościach” !!!

wiadomosci.krakow@wp.pl

CITO−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
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

ARCUS
Centrum medyCzno-rehabiltaCyjne

kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii 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

zakres:
•	 hydraulika
•	 malowanie
•	 tapetowanie
•	 flizowanie
•	 ocieplanie	budynków
•	 ocieplanie	ławic
•	 elektryka
•	 szpachlowanie

USŁUGI 
remontowo 
budowlane 

osoby zainteresowane 
proszę o kontakt  

515 199 524
jacekdomek1977@wp.pl

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

PROMOCJA!!!  • usuwanie kamienia i osadu ultradźwiękami – 100 zł  
• wybielanie zębów nakładkowe – 450 zł

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

zapraszamy

Wykonujemy okulary  

na NFZ

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 10−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

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

• Zatrudnię krawcową do szycia 
miarowego – 500 194 222
• Zaopiekuję się dzieckiem  
– 668 525 205
• Posprzątam, zrobię zakupy,  
umyję okna – 784 992 650
• Zatrudnię się jako opiekunka do 
starszej osoby. Doświadczenie, 
cierpliwość, referencje – 793 781 948

• Energiczna, dyspozycyjna 
emerytka poszukuje dodatkowej 
pracy (bez dźwigania)  
– 607 584 492
• Syntezator, fortepian i inne zajęcia 
muzyczne teoretyczne, lekcie 
indywidualne – 502 921 465
• Sprzedam mieszkanie w nowym 
bloku przy ul. Czarnogórskiej, 
1 pokój z kuchnią (36 m kw.) 
+ balkon – 514 432 100

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

OgłOszenia  

lOkalne
Chcesz się podzielić z innymi 

swoją radością?  
Sprawić niespodziankę  

bliskiej osobie?  
Pożegnać kogoś bliskiego? 

Zaprosić na wyjątkowe 
wydarzenie?

Zapraszamy do zamieszczania 
ozdobnych płatnych ogłoszeń 

typu urodziny dziecka, 
rocznice i jubileusze, gratulacje, 

podziękowania, pożegnania, 
zaproszenia itp.

Trzy warianty: ogłoszenie 
pojedyncze – wym. 7 x 3 cm, 

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

Tekst można zilustrować 
zdjęciem lub grafiką. 

szczegóły:   
kom. 504 853 960

wiadomosci.krakow@wp.pl
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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

ŻaluZje
Pionowe 

PoZiome 

RoletKi 
teKStylne

Produkcja 
 montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

PRZEGRYWANIE NA DVD

LIStA PuNKtóW PRZYjęć NA:
www.nagrywanie.net.pl  

tel. 606 502 502

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

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

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

PraCe dYPlomowe  
MAGISTERSKIE LICENCJACKIE	i	inne

WYDRUK I OPRAWA	

os. Kurdwanów Nowy, ul.	Witosa	39		
(koło	poczty)	502	34	86	84

 wysoka jakość! 
 krótki czas realizacji! 
 przystępna cena! KSERO

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!
REklAmA W „WIADOmOścIAch”  
e-mail: 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 50

4 
85

3 
96

0
prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10 B  

(wejście przez sklep Kefirek)
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, firmy,  
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

www.bio-line.net
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Kółko rolnicze w Swoszowicach było częścią Zarzą-
du Głównego Kółek Rolniczych we Lwowie w okresie 
autonomii galicyjskiej jako namiastki późniejszego 
podmiotu wiejskiego w okresie międzywojennym Samo-
pomocy Chłopskiej, a dziś na powrót funkcjonujących 
w naszym kraju kółek rolniczych. 

Swoszowice na przestrzeni tych lat z miejscowości gór-
niczo-rolniczej stały się częścią aglomeracji krakowskiej 
zachowując charakter zdrojowo-rekreacyjny, a z daw-
nych gospodarstw rolnych dziś funkcjonują przydomowe 
ogródki działkowe. Ale cofnijmy się sto dwadzieścia trzy 
lata wcześniej do roku 1891. Jak wyglądały ówczesne 
Swoszowice, opis i obraz zawdzięczamy pamięci spisa-
nych sprawozdań ówczesnego nauczyciela Szkoły Ludo-
wej w Swoszowicach, sekretarza gminnego i wielkiego 
lokalnego społecznika, Floriana  Kotowskiego – dziś pa-
trona jednej z naszych ulic. 

Tak opisywał ówczesny okres : 
„(...) Powiat wielicki wypełniony jest znacznymi wzgórza-

mi biegnącymi w północnym kierunku od gór karpackich, 
ziemię ma przeważnie zimną, pełną kwasów i lichą. Do tego 
nasz powiat zaludniony jest najgęściej ze wszystkich powia-
tów w Galicyi, bo na 1 milę kwadratową około ośm tysięcy 
dusz mieszka; z tego powodu grunta bardzo rozdrobnione, 
a właściciel 5 do 6 morgów roli nazywa się tu kmieciem. 
W Swoszowicach, gdy dawniej istniała kopalnia siarki, 
w której ze wsi i z okolicy 600 robotników pracowało, były 
zarobki dobre, dobrze się wszyscy mieli. Dla Rządu kopano 
tu siarkę, a żydzi tutejsi kopali dla siebie złoto. Dziś rzeczy się 
zmieniły; z upadkiem kopalni, upadli materyalnie okoliczni 
mieszkańcy, i nieraz bieda przechodzi tu w nędzę. Darują 
zatem szanowni czytelnicy, że o spełnieniu naszych wielkich 
pomysłów, a tem mniej cudów, z pewnością w niniejszem 
sprawozdaniu czytać nie będą, lecz przeciwnie skreślimy ob-
raz naszej działalności – jako zwyczajnych ludzi, mających 
dobre chęci a skromne środki – za rok cały 1891. W grudniu 
1890 zawiązało się u nas „Kółko rolnicze”, które wtenczas 17 
członków liczyło. Pierwsze zebrania odbywały się w szkole 
i tu wybrano Zarząd w obecności p. Edmunda Bielskiego, 
wędrownego nauczyciela rolnictwa, który przybywszy, po-
uczał członków o nawozie stajennym, o sposobie obchodze-
nia się z nim i udzielał różnych rad i wskazówek, tyczących 
się nowo zawiązanego Kółka. Jednogłośnie wybrano prze-
wodniczącym p. Augusta Porębskiego, kupca krakowskiego, 
mającego swoją realność w Swoszowicach; sekretarzem Flo-
ryana Kotowskiego, miejscowego nauczyciela; przez głoso-
wanie zaś: zastępcą przewodniczącego Piotra Surówkę, 
członkami Zarządu: Jana Jabłońskiego i Jana Leśniaka, 
gospodarzy ze Swoszowic. Wpisowego uchwalono po 50 cen-
tów wkładki miesięcznej po 10 centów. Ponieważ p. prze-
wodniczący odstąpił w domu swoim jeden duży pokój na 
zebrania członków, zaczęto myśleć o potrzebnych sprzętach. 
Z zakupionego drzewa zrobił Piotr Surówka długi, duży stół 
i cztery ławy, Stanisław Niemczyk pomalował je, a Jan Ja-
błoński sprawił okucie. Wszystko to zrobili członkowie zupeł-
nie bezinteresownie. Jan Leśniak przyniósł wielkich rozmia-
rów obraz Serca Jezusowego w pięknie rzeźbionych ramach 
własnej roboty, i powiesił na ścianie. By członkowie mieli 
nowiny świeże ze świata i oświecali się w rolnictwie, Zarząd 
zaprenumerował: „Przewodnika”, „Polski Lud”, „Chatę 
i Nowiny”, „Gospodarza wiejskiego”, ku zabawie i rozrywce 
zakupił „tivoli” czyli fortunkę. Przedmiotem narad pierw-
szych zebrań była sieczkarnia, którą uchwalono kupić, jeżeli 
tylko potrzebny fundusz się uzbiera. P. przewodniczący pra-
gnąc przyjść w pomoc członkom, oświadczył, że wydatek na 
sieczkarnię zaliczy i odda ją członkom Kółka na własność, 
i poczeka dopóki mu jej częściowo nie wypłacą. Na tem sa-
mem zebraniu powzięto następujące uchwały: 1) członkowie 
Kółka za użycie sieczkarni przez dzień płacą po 25 centów, 2) 
sieczkarnie spłaca się z wkładek miesięcznych po 2 centy od 
każdego członka, 3) gospodarzom nienależącym do tutejsze-
go Kółka może być sieczkarnia wypożyczona, ale za opłatą 
40 centów za dzień, 4) za ostrzenie kos sieczkarni ma się 
płacić z funduszu wszystkich członków, którzy by nawet tako-
wej nie potrzebowali, 5) kto uszkodzi sieczkarnię, obowiąza-
ny jest własnym kosztem ją naprawić, jeżeli szkoda nie prze-
nosi 2 złotych reńskich, jeżeli zaś szkoda wynosi więcej jak 
2 złotych reńskich, połowę płacą członkowie, a drugą połowę 
ten, kto zepsuł. Nabyta sieczkarnia na sprawionym wózku 
o dwóch kołach kursuje od domu do domu i znakomite od-
daje gospodarzom usługi. W dzień Nowego Roku 1891 zgro-
madzili się członkowie bardzo licznie w przeznaczonym lo-
kalu, w domu p. Porębskiego, zaprosiwszy W-go ks. kan. 
Macieja Wieczorka, prob. z Wróblowic, by miejsce to po-
święcił. Po stosownych przemówieniach i poświęceniu, wszy-
scy członkowie łamali się wspólnie opłatkiem i wzajem skła-
dali sobie życzenia. Za staraniem p. przewodniczącego, 

Z historii Swoszowic – cz. 2

Kółko rolnicze w roku 1891

W marcu i listopadzie ub.r., a następnie w styczniu br.  
zamieściliśmy archiwalne reprodukcje oraz zdjęcia ze 
zbiorów wolanina Ryszarda Galosa.

Kontynuujemy ten cykl, bo spotkał się z zainteresowa-
niem Czytelników. Oto kolejny materiał. 

Na pierwszym zdjęciu Chór parafialny Wola Duchacka, 
rozpoznani: Leśniak Bronisław, Bobek Adolf. ks. Korcz, 

Targosz Włodzimierz, Chytkowski Władysław, Kozień Kry-
styna, Bigaj Daniela, Tesarz Halina, Nofcik Zofia, Wasz-
czyk Józefa, organista – dyrygent Komenda Piotr, Kożuch 
Stanisław, Hardyn Maria, Będkowski.

Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej w Woli Du-
chackiej, spotkanie przy kuflu piwa, rozpoznani: Ludwika 
Nalepka, Jan Nowak, Ludwik Frączkowski, Jan Wałach, Józef 
Łobodziński, Ludwik Łobodziński, Jan Piechowicz, Kazimierz 
Piszczek, Brzezińska, Smykla. Zdjęcie z lat 30-tych XX wieku.

Ryszard Galos

Z archiwum Ryszarda Galosa

obrazy przeszłości – cz. 4

założyło krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej czytel-
nię przy tutejszem Kółku, której kierownikiem jest miejscowy 
nauczyciel Floryan Kotowski. Uroczystość otwarcia czytelni 
obchodziliśmy 22 marca. Wieczorem dnia tego zgromadzili 
się nietylko członkowie Kółka, ale i z pobliskich wiosek go-
spodarze i gospodynie tudzież starsze dzieci z codziennej na-
uki i z dopełniającej. Pokój choć dosyć obszerny nie mógł 
pomieścić zebranych tak, że niektórzy we drzwiach otwartych 
miejsca zajęli. Do zgromadzonych przemówił naprzód prze-
wodniczący A. Porębski i w krótkich a serdecznych słowach 
podniósł zasługi krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludo-
wej około oświaty w kraju przez zakładanie czytelń. Poczem 
zabrał głos ks. reformat z Wieliczki Seweryn Oleksy, który 
czasowo zastępuje w pracach kapłańskich ks. kan. Macieja 
Wieczorka w Wróblowicach i w pięknem przemówieniu na 
temat: »Na początku stworzył Bóg światłość”, porównywał 
światłość naturalną z światłością rozumu ludzkiego, wykazy-
wał korzyści ze szkoły i wspólnej nauki, tłumaczył, czego się 

można z książek nauczyć i zachęcał do porzucenia karczem, 
a przepędzania więcej czasu w czytelniach ludowych. W koń-
cowej mowie p. Floryan Kotowski pouczał zgromadzonych 
o czytelniach i ich znaczeniu, wreszcie wykazawszy, czem jest 
dobra książka dla czytających, zachęcał do pilnego czytania 
i korzystania z rad i wskazówek zawartych w książkach. Ze 
104 dziełek, jakie krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludo-
wej przysłało, wszystkie prawie wypożyczono, odpowiedne 
otrzymały dzieci, a odpowiedne starsi. Na dalszych zebra-
niach zaczęto się naradzać nad założeniem sklepiku chrze-
ściańskiego w Swoszowicach. Wszyscy byli zdania, że przy-
najmniej kwota 300 złotych reńskich. jest koniecznie 
potrzebną; myślano początkowo otworzyć i pomnażać fun-
dusz miesięcznymi udziałami po 1, 2 lub 3 złotych reńskich, 
lecz p. Porębski oświadczył, że gotów jest sam złożyć 150 zło-
tych reńskich, byleby członkowie drugie tyle złożyć zechcieli. 
Przystąpiono więc do rzeczy i postanowiono przy końcu 
maja sklepik otworzyć pomimo naśmiewań i gróźb żydów, 
których w Swoszowicach jest więcej, niż gdzieindziej na wsi. 
Wynajęto więc lokal w środku wsi, przy gościńcu, by i obcy 
ludzie kupować mogli i poddano sklepik opodatkowaniu; 
jeden z członków Kółka został zgodzony do sprzedaży. Dnia 
31 maja, w niedzielę o godz. 8 zrana. na iatencyę otwarcia 
sklepiku odprawił ks. proboszcz Maciej Wieczorek mszę Św., 
na której członkowie wszyscy obecnymi byli. Po kazaniu na 
sumie zachęcał ks. Seweryn Oleksy parafian wszystkich, by 
sklepik chrześciański popierać zechcieli, tembardziej że 
otrzymają towar dobry, o ile możności tani, wagę i miarę 
sprawiedliwą, zachęcał do łączności i wytrwałości i oznajmił, 
że chrześciański sklepik w Swoszowicach po nieszporach 
otwartym zostanie. Zaledwie się nieszpory skończyły, cały 
sklepik został przez ludność oblężony, sądząc na oko, było do 
700 starych i młodych, mężczyzn, kobiet i dzieci ze Swoszo-
wic, Wróblowic, Kurdwanowa, Gołkowic, Wrząsowic. Przy-
byli tu także księża z Wróblowic: ks. kan. Maciej Wieczorek 

i ks. reformat S. Oleksy. Ksiądz Wieczorek przemówił w skle-
piku do zgromadzonych na temat: „Jeżeli domu sam Pan nie 
zbuduje” itd. i trafiając do przekonania każdego wykazywał, 
jakim powinien być sklepikarz, co do sprawiedliwości, uczci-
wości, gorliwości, by zaufaniu w nim położonemu godnie 
odpowiedział; podniósł zasługę p. Porębskiego około założe-
nia sklepiku, wreszcie wzywał zgromadzonych, aby dobrej 
sprawie byli życzliwi i sklepik chrześciański nowo otworzony 
popierać zechcieli. Na początek zakupiono takie towary, 
o których wiedziano, że pewnie zostaną zbyte, a później, 
w miarę popytu, uzupełniano sklepik różnymi artykułami. 
Po pół roku przekonaliśmy się, że sklepik chrześciański u nas 
istnieć może i powinien, bo ma racyę bytu; rozwija się też 
prawidłowo i pomyślnie, w miarę jego rozwoju upadają kra-
my żydowskie, a niektórzy ich właściciele myślą o nowej oj-
czyźnie, projektowanej przez barona Hirsza. Władze c. k. 
skarbowe przychyliły się do naszej prośby i w niedługim cza-
sie zezwoliły na otwarcie trafiki w sklepiku, z czego oczywi-
ście członkowie Kółka się cieszą, bo mając czytelnię, sklepik 
i trafikę – uważają żydów jako swych bliźnich, ale zaczynają 
się bez nich powoli obchodzić. Bądź co bądź Kółko nasze nie 
upadnie, dosyć spora bowiem liczba jest tych, co je składają 
i podtrzymują. Do takich należy także p. Zagórski, właściciel 
niedawno zakupionej realności w Swoszowicach. Tenże po 
przybyciu do wioski naszej zaraz się na członka zapisał i do-
syć znaczną sumę na powiększenie sklepiku ofiarował; 
a dziś, gdy p. Porębski przeniósł się na stałe mieszkanie do 
Krakowa, on się gorliwie Kółkiem i naszym sklepikiem w za-
stępstwie p. Porębskiego zajmuje. Oto krótki rys działalności 
naszego „Kółka rolniczego” za rok 1891 (...)”. [zapis wg ory-
ginalnej pisowni – red.].

W tym czasie w Swoszowicach mieszkała duża spo-
łeczność izraelitów; co siódmy swoszowianin to izraeli-
ta (według danych z 1880 r. w Swoszowicach mieszkało 
75 izraelitów). Początkowo należąca do zboru i gminy 
wyznaniowej w Podgórzu, a z czasem doczekała się wybu-
dowania zboru w Swoszowicach – dziś już nie istniejącego 
obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wypoczynkowej, któ-
ry w czasie wojny był magazynem niemieckim, a po wojnie 
siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Swoszowicach. 

Społeczność swoszowicka żydowska korzystała 
z miejscowej szkoły, prowadziła w Swoszowicach han-
del oraz miejscowe karczmy. Do dziś zachowała się 
jedna z nich u zbiegu ulic Sawiczewskich i Myślenickiej. 

Ówczesnym właścicielem Zakładu Kąpielowego 
w Swoszowicach był Abraham Roman Silberbach (Is-
ser), znany krakowski przedsiębiorca, który zakupił 
Zdrój od Franciszki Starzewskiej w roku 1899. Silber-
bach (Isser) zamieszkał w Swoszowicach wraz z rodziną 
i powiększył zaplecze pensjonatów w Zakładzie Kąpie-
lowych, budując dla izraelitów osobne trzy pensjonaty. 
Zapoczątkował on również ponowny rozkwit Zdroju. 

Społeczność swoszowicka rzymsko-katolicka w ów-
czesnym czasie należała do parafii we Wróblowicach, 
ale miała swoją kaplicę w Zakładzie Kąpielowym, gdzie 
za zgodą biskupa krakowskiego proboszcz Wróblowic 
odprawiał raz w tygodniu mszę św.

To przenikanie kultur sprzyjało rozwojowi naszej 
miejscowości, a jak wspomina moja babcia, sąsiedzi 
izraelici byli spokojną społecznością. 

Dominik J. Galas 
Literatura: Przewodnik kółek rolniczych nr 3,  

Lwów dnia 1 marca 1892 roku 

Od redakcji:
Pierwszy odcinek „Z historii Swoszowic” ukazał się 
w nr. z marca 2014 (www.wiadomoscipodgorze.pl)
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XV Liceum  
Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej - Curie

 „Piętnastka” 55 lat skończyła i medal zdobyła!

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

 SZKOŁA 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 filmowy,
•  konwersatoria z języków obcych,
•  zajęcia z fotografii 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 finanse,
•  Pamięć XX wieku, 
•  Unijny projekt Comenius „Ocalić od zapomnienia”. 

Z os. Piaski Nowe do ul. Łużyckiej (koło kapliczki) 
jest skrót, często użytkowany przez mieszkańców. 

Przechodzą tamtędy m.in. na tramwaj, na autobus, 
do przedszkola, do sklepów, w tym do otwartej niedaw-
no Biedronki. Ale stan tego przejścia wywołuje reakcje, 
że wymagałby on naprawy. I trudno się dziwić.

Niestety, nie jest to takie proste, bo na tym krótkim 
odcinku jest kilku właścicieli: SM „Piaski Nowe” (na 
zdjęciu ten odcinek wyłożony kostką), właściciel pry-
watny (warsztat samochodowy) i gmina. Te ostatnie bez 
nawierzchni – są w najgorszym stanie. Służby miejskie 
nie widzą jednak możliwości działań na takim skrawku. 
Rozmowy z Zarządem Infrastruktury i Transportu, aby 
w ramach bieżącego utrzymania podretuszować drogę 

tłuczniem (koszt ok. 8 tys. zł), kończą się na tym, że nie 
ma na to pieniędzy, że są inne potrzeby. 

Radni Dzielnicy XI od lat walczą także o przywróce-
nie oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Łużyc-
ką do ul. Nowosądeckiej. 

W tej sprawie wysyłane są pisma, odbywają się spo-
tkania: np. z wicedyrektorem ZIKiT-u Andrzejem 
 Olewiczem 30 grudnia ub.r., a ostatnio 4 lutego br. 
z dyrektorem Jerzym Marcinko.

Wśród argumentów radni podają: że jest to trakt 
bardzo uczęszczany, dojście do przedszkola, a dowóz 
towaru do sklepu alkoholowego nie może stanowić 
argumentu ważniejszego niż bezpieczeństwo ok. 5 tys. 
mieszkańców os. Piaski Nowe.

Tekst i fot.: (Kaj)

XXi Dni Bieżanowa
Z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego 

XXI Dni Bieżanowa  odbyły się wcześniej, tzn. w trze-
ci weekend maja. Ustalając datę, Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich  nie mogło przypuszczać o  tygo-
dniowym załamaniu pogody. Bieżanów zalany doku-
mentnie w 2010 r. z obawami przygotowywał święto 
osiedla i z radością powitał niedzielną poprawę aury.  
Współorganizatorami imprezy była Rada Dzielnicy 
XII, Parafia Narodzenia NMP,  Szkoła Podstawowa 
nr 124 i Dom Kultury „Podgórze” z filią Dworem 
Czeczów. 

W sobotę uroczystości srebrnej i złotej rocznicy ślubu 
obchodziły w Parafii NNMP  pary  małżeńskie. Była na-
wet jedna para rocznicy diamentowej. Po Mszy św. na 
Jubilatów czekał w KDK EDEN poczęstunek i występy 
artystyczne Bieżanowskich Trubadurek  (zespół wywo-
dzący się z Koła Seniorów).  

Niedziela powitała nas słońcem. Wprawdzie po Mszy 
św. polowej nieco przelotnie popadało, ale wszystkie 
zaplanowane imprezy estradowe, pokazy, prezentacje 
i zawody odbyły się bez przeszkód. Odnotować nale-
ży bardzo dobrą  frekwencję mieszkańców Bieżanowa 
i przybyłych z sąsiednich osiedli gości. 

Na scenie zaprezentowało się około 300 dzieci 
z Przedszkoli 176 i 180, Szkół Podstawowych 111 i 124, 
Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Integracyjnych nr 
4, harcerze Szczepu Uroczysko, grup baletowych DK 
Dwór Czeczów i CSW Solvay, Katolickiej Świetlicy 
„Oratorium”. Bardzo podobał się występ dziecięcego 
góralskiego zespołu „Żeleźnica” z Pieniążkowic (na-
zwa od pobliskiego szczytu 912 m szlakiem od Szaflar) 
i  śpiew młodych solistek z Bieżanowa. Młodzi artyści 
otrzymali od SRK drobne upominki,  słodycze, owoce. 
Swoich wiernych fanów miały artystki dorosłe, Bieża-
nowskie Trubadurki.

Dużym powodzeniem cieszyły się wyścigi rowero-
we w klasie BMX prowadzone w ciągu całego dnia 

przez Stowarzyszenie Kolarskie „Pompownia 1890”. 
W czasie zawodów z inicjatywy Stowarzyszenia zbie-
rano podpisy do Budżetu Obywatelskiego 2014 o trasy 
rowerowo-spacerowe,  łączące Stary Bieżanów z Pod-
górzem. W czasie imprezy nie brakło  dmuchańców, 
karuzeli, koników i innych dziecięcych atrakcji.  

Hitem XXI Dni  Bieżanowa był występ Andrzeja 
Rosiewicza. W opinii wielu widzów, o takim poziomie 
artystycznym wielu dziś może tylko pomarzyć. W po-
nadgodzinnym występie usłyszeliśmy dużo przebojów 
oprawionych w prowadzoną z wielką swobodą dysku-
sją z widzami na tematy współczesne. Bawiły skecze, 
żarty, wspomnienia. Pomimo rewiowego charakteru 
spektaklu (Andrzejowi Rosiewiczowi towarzyszyły tan-
cerki) z koncertu przebijała troska o czasy współczesne, 
o Polskę, o wartości zasadnicze. Artysta zaśpiewał m.in. 
utwór „Pytasz mnie”. 

Myślę, że koncert został odebrany pozytywnie przez 
wszystkich bez wyjątku! Andrzej Rosiewicz zapytany 
później w czasie wywiadu, skąd taka forma, tyle tanecz-
nej energii, odpowiedział: „Z nieba! Dar od Boga, mam 
takie geny! Kiedyś harcerz i sportowiec, dziś estrady odrzu-
towiec!”. Postawa artysty i cena, jaką płaci za niezależ-
ność, wymaga zauważenia. Wolny człowiek! Taka posta-
wa towarzyszyła mu za komuny, tak jest współcześnie. 

Za dobrą współpracę i pomoc prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Koła nr 9 w Bieżanowie, głównego 
organizatora Dni, p.Anna Leszczyńska-Lenda serdecz-
nie dziękuje sponsorom, Parafii NNMP,  DK „Podgó-
rze”,  DK Dwór Czeczów, gospodarzowi terenu Szkole 
Podstawowej nr 124 i Radzie Dzielnicy XII.

Zapowiedzi estradowe i dialog z uczestnikami im-
prezy prowadził wspaniale, nie po raz pierwszy, zaprzy-
jaźniony z Bieżanowem konferansjer p. Mariusz Kuś. 
Pozyskane na Dniach Bieżanowa fundusze pozwolą 
Stowarzyszeniu po raz kolejny pomóc dzieciom w wa-
kacyjnym wypoczynku w Kołobrzegu.

Tekst i fot. Stanisław Kumon

Przejścia z przejściami

Lo kal ne Fo rum  email: wiadomosci.krakow@wp.pl   Lo kal ne Fo rum
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w soboty warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców

SEZON NA NADWRAŻLIWOŚĆ
Tytuł naszego miniporadnika jest dość przewrotny. 
Wie o tym każdy, kogo dotyczy nadwrażliwość zębów, 
a jest to problem bardzo powszechny. Dlaczego? Nad-
wrażliwość, kiedy się już pojawi, jest stałym towarzyszem, 
którego trudno się pozbyć, a który bardzo uprzykrza życie. 
A już szczególnie w wakacje. 

Lato to okres lodów, chłodników i mocno zmrożonych napo-
jów, więc właśnie w lecie nadwrażliwość przeszkadza nam 
najbardziej. Ostry, przeszywający ból zęba potrafi zniechęcić 
do najprzyjemniejszych przekąsek czy napojów. 

Nadwrażliwość zębów to problem pojawiający się z powodu 
nadmiernego drażnienia zakończeń nerwowych zęba. Odczu-
wana jest jako ostry, przeszywający ból w chwili kontaktu zęba 
z czymś zimnym, kwaśnym, słodkim lub gorącym. W niektó-
rych przypadkach nadrważliwość odczuwana jest nawet przy 
drażnieniu mechanicznym podczas mycia zębów! W warun-
kach prawidłowych wypustki nerwów z miazgi (tzw. „nerwu” 
zęba) przebiegają w zębinie, a z zewnątrz osłania je szkliwo. 
Dzięki tej osłonie wprawdzie czujemy ciepło czy zimno, ale nie 
powoduje to dyskomfortu.

Problem pojawia się, gdy nastąpi odsłonięcie zębiny i wy-
pustek nerwowych z powodu:

starcia wartstwy szkliwa (szczególnie przy nieprawidłowym 
szorowaniu zębów),
odpryskiwania szkliwa (wady zgryzu, zgrzytanie zębami),
odsłonięcia szyjek zębowych („obniżające się” 
dziąsła odsłaniają korzeń zęba),
złamanie zęba,
próchnica zęba lub nieszczelne wypełnienie („plomba”).

Brak warstwy ochronnej powoduje, że nerw jest bardziej 
wrażliwy na bodźce i reaguje znacznie silniej, powodując ból. 
Czasem nawet oglądając się w lustrze widzimy „wydłużenie się” 
zębów lub klinowate ubytki zęba tuż przy dziąśle.

Nadwrażliwość jest nie tylko nieprzyjemna, ale też niebez-
pieczna. Ząb w ten sposób ostrzega o pewnym problemie, 
a jego zbagatelizowanie może prowadzić nawet do złamania 
lub śmierci zęba. Czasem nadwrażliwość może być przez pa-
cjentów mylona z innymi, poważniejszymi schorzeniami i źle 
leczona domowymi sposobami nie przemija. Dlatego więc 
zawsze warto skontrolować, dlaczego ta przypadłość dotyczy 
akurat naszej jamy ustnej. 

Czy nadwrażliwość można leczyć? Oczywiście!
Jest wiele metod leczenia nadwrażliwości, jednak najważ-
niejsze jest zawsze ustalenie przyczyny. Bez tego wszelkie 
zabiegi przyniosą tylko chwilową ulgę, lecz nie rozwiążą pro-
blemu. Pasta do zębów, płyny do płukania ust – to popularne 
środki do codziennego stosowania. Tworzą zewnętrzną war-
stwę ochronną dla zakończeń nerwowych. Przy regularnym 
stosowaniu dają ulgę, jednak po ich odstawieniu dolegliwości 
pojawiają się na nowo po pewnym czasie.

Preparaty w gabinecie – działają podobnie do past i płuka-
nek, jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zęba i nie-
co innym składzie utrzymują swój efekt dłużej. 

Wypełnienie ubytku – tworzy wypełnienie i zabezpieczenie 
zęba, kiedy utrata tkanek jest znacznie większa. Zazwyczaj 
przynosi długotrwałą ulgę, jednak ta metoda stosowana jest 
w przypadku dużych braków szkliwa i zębiny.

Laseroterapia – nowoczesna i bezbolesna metoda znoszenia 
nadwrażliwości. Może być stosowana jako jedyna metoda lub 
jako uzupełnienie dla wzmocnienia efektu terapeutycznego. 
Znosi ona nadwrażliwość długoczasowo, niekiedy wymaga 
powtórzenia po kilku miesiącach. 

Czy nadwrażliwość musi nam psuć kolejne wakacje? 
Na pewno nie! Niech sezon na nadwrażliwość 

dobiegnie wreszcie końca!

Stomatologia dzieci
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Sezon na nadwraŻLiwoŚĆ
Tytuł naszego miniporadnika jest dość przewrotny. 
wie o tym każdy, kogo dotyczy nadwrażliwość zębów, 
a jest to problem bardzo powszechny. dlaczego? nad-
wrażliwość, kiedy się już pojawi, jest stałym towarzyszem, 
którego trudno się pozbyć, a który bardzo uprzykrza życie. 
a już szczególnie w wakacje. 

Lato to okres lodów, chłodników i mocno zmrożonych napo-
jów, więc właśnie w lecie nadwrażliwość przeszkadza nam 
najbardziej. Ostry, przeszywający ból zęba potrafi zniechęcić 
do najprzyjemniejszych przekąsek czy napojów. 

Nadwrażliwość zębów to problem pojawiający się z powodu 
nadmiernego drażnienia zakończeń nerwowych zęba. Odczu-
wana jest jako ostry, przeszywający ból w chwili kontaktu zęba 
z czymś zimnym, kwaśnym, słodkim lub gorącym. W niektó-
rych przypadkach nadrważliwość odczuwana jest nawet przy 
drażnieniu mechanicznym podczas mycia zębów! W warun-
kach prawidłowych wypustki nerwów z miazgi (tzw. „nerwu” 
zęba) przebiegają w zębinie, a z zewnątrz osłania je szkliwo. 
Dzięki tej osłonie wprawdzie czujemy ciepło czy zimno, ale nie 
powoduje to dyskomfortu.

Problem pojawia się, gdy nastąpi odsłonięcie zębiny i wy-
pustek nerwowych z powodu:

  starcia wartstwy szkliwa (szczególnie przy nieprawidłowym 
szorowaniu zębów),
  odpryskiwania szkliwa (wady zgryzu, zgrzytanie zębami),
   odsłonięcia szyjek zębowych („obniżające się”  
dziąsła odsłaniają korzeń zęba),
  złamanie zęba,
  próchnica zęba lub nieszczelne wypełnienie („plomba”).

Brak warstwy ochronnej powoduje, że nerw jest bardziej 
wrażliwy na bodźce i reaguje znacznie silniej, powodując ból. 
Czasem nawet oglądając się w lustrze widzimy „wydłużenie się” 
zębów lub klinowate ubytki zęba tuż przy dziąśle.

Nadwrażliwość jest nie tylko nieprzyjemna, ale też niebez-
pieczna. Ząb w ten sposób ostrzega o pewnym problemie, 
a jego zbagatelizowanie może prowadzić nawet do złamania 
lub śmierci zęba. Czasem nadwrażliwość może być przez pa-
cjentów mylona z innymi, poważniejszymi schorzeniami i źle 
leczona domowymi sposobami nie przemija. Dlatego więc 
zawsze warto skontrolować, dlaczego ta przypadłość dotyczy 
akurat naszej jamy ustnej. 

czy nadwrażliwość można leczyć? oczywiście! 
jest wiele metod leczenia nadwrażliwości, jednak najważ-
niejsze jest zawsze ustalenie przyczyny. Bez tego wszelkie 
zabiegi przyniosą tylko chwilową ulgę, lecz nie rozwiążą pro-
blemu. Pasta do zębów, płyny do płukania ust – to popularne 
środki do codziennego stosowania. Tworzą zewnętrzną war-
stwę ochronną dla zakończeń nerwowych. Przy regularnym 
stosowaniu dają ulgę, jednak po ich odstawieniu dolegliwości 
pojawiają się na nowo po pewnym czasie.

Preparaty w gabinecie – działają podobnie do past i płuka-
nek, jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zęba i nie-
co innym składzie utrzymują swój efekt dłużej. 

wypełnienie ubytku – tworzy wypełnienie i zabezpieczenie 
zęba, kiedy utrata tkanek jest znacznie większa. Zazwyczaj 
przynosi długotrwałą ulgę, jednak ta metoda stosowana jest 
w przypadku dużych braków szkliwa i zębiny.

Laseroterapia – nowoczesna i bezbolesna metoda znoszenia 
nadwrażliwości. Może być stosowana jako jedyna metoda lub 
jako uzupełnienie dla wzmocnienia efektu terapeutycznego. 
Znosi ona nadwrażliwość długoczasowo, niekiedy wymaga 
powtórzenia po kilku miesiącach. 

czy nadwrażliwość musi nam psuć kolejne wakacje?  
na pewno nie! niech sezon na nadwrażliwość  

dobiegnie wreszcie końca! 
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W naszej ofercie dla najmłodszych:
wizyty adaptacyjne
wypełnienia w zębach mlecznych i stałych
lakowanie i smakowe lakierowanie

•
•
•
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bezbolesne leczenie 

zębów u dzieci 
bez użycia 

wiertła!
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godziny otwarcia:  
od poniedziałku do piątku: 9 - 22, sobota: 9 - 15

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę 
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25 LAT TEMU. 4 czerwca 1989 r., w częściowo wolnych wybo-
rach, Polacy w zdecydowanej większości powiedzieli „nie” ko-
munizmowi, towarzyszył temu entuzjazm i optymizm, a nowe 
władze z miejsca zawłaszczyły to wyborcze zwycięstwo uznając, 
że jest to pełna akceptacja dla porozumienia z komunistami. 
Oporni zwalczani są do dziś. Tak powstała III RP. „Święto 
wolności”, „Dziękowanie za wolność” i inne tego typu od-
górne, propagandowe happeningi są kontynuacją polityki za-
właszczania zwycięstwa, zagłuszania prawdy. A gwoździem do 
tego był pochówek gen. Jaruzelskiego, który dołączył do tych 
„bohaterów”, którzy krwawo umacniając panowanie komu-
nizmu w Polsce, przygnietli dobitnie, jakby wbijając w kolejne 
„nieistnienie”, prawdziwych bohaterów niepodległego Państwa 
Polskiego. Ponad „Łączką”, gdzie wrzucono ich ciała, wyrósł 
kolejny pomnik narodowej zdrady. 
MÓWI SZYNA DO SZYNY: GDZIE DZISIAJ WYSKO-
CZYMY? To żarcik wciąż aktualny w naszym mieście, gdy 
znów wybrzuszą się szyny tramwajowe... Nie wiem, kto wbił do 
głów władzom Krakowa, że mieszkańcy chcą olimpiady zimo-
wej. Zrobił to ktoś, kto przeputał na to lekko licząc 11 mln zł, 
więc miał za co wbijać. Ale jeszcze gorsze jest to, że władze 
z prezydentem na czele uważają nadal, że to był świetny po-
mysł na historyczny biznes, tylko że ograniczeni mieszkańcy 
nie zostali do niego odpowiednio przygotowani (czytaj: uro-
bieni). Czyli, że powinni być urabiani aż do skutku... Takie 
jest wyobrażenie demokracji i po to są sondaże... Wyobraźmy 
sobie sytuację, gdy jesteśmy zaproszeni na imprezę przez kogoś, 
kto z imprezowania żyje. Na stołach kawiory, szampany itp., 
ale gdy spojrzeć na buty gospodarza, widać, że brudne, wyko-
ślawione i dziurawe, no i... słoma z tych butów wystaje. To ob-
raz Krakowa zwanego „kulturalną stolicą nie tylko Polski, ale 
i Europy”, miasta gdzie dzieciom zabiera się szkolne stołówki, 
a szyny tramwajowe urządzają sobie kpinki.
POST SCRIPTUM. Za komentarz „Siema na Wawelu”, 
oprócz głosów akceptacji, usłyszałem też głosy oburzenia, że 
„czepiam się biednego Owsiaka”. Z tego powodu muszę wyja-

śnić, że dlatego przypomniałem w tamtym tekściku wyrażoną 
w testamencie wolę Erazma Jerzmanowskiego, aby podkre-
ślić, że Jerzy Owsiak do tego w ogóle nie pasuje, a dopasowali 
go decydenci z Kapituły Nagrody. Aby nie być gołosłownym 
podam kilka kandydatur, które moim zdaniem te warun-
ki spełniają: 1. Ewa Błaszczyk, znakomita aktorka, razem 
z księdzem Wojciechem Drozdowiczem, założyła fundację 
„Akogo?”, działającą na rzecz dzieci wymagających rehabi-
litacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin.
2. Profesor Antoni Dziatkowiak, wybitny kardiochirurg, twór-
ca jednej z najlepszych klinik kardiochirurgicznych w Europie. 
3. Anna Dymna, znakomita aktorka, twórczyni fundacji „Mimo 
Wszystko”. 4. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan „So-
lidarności”, twórca Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowi-
cach, publicysta, broniący pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. 5.Ro-
man Kluska, twórca Optimusa, miał szansę stać się nie tylko 
polskim potentatem komputerowym, zniszczony przez władze, 
obecnie filantrop. 5. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, którzy 
razem z warszawskim Instytutem Technologii Materiałów Elek-
tronicznych (zgłosił technologię do opatentowania na całym 
świecie) i firmą Seco-Warwick ze Świebodzina – wymyślili tani 
sposób masowej produkcji rewolucyjnego materiału – grafenu. 
Udało im się uzyskać najniższe koszty. Grafen to płaska struk-
tura złożona z atomów węgla, ma niespotykane właściwości: 
giętkość, przewodzenie, wytrzymałość. Gdyby udało się wytwa-
rzać z niej przedmioty codziennego użytku, zrewolucjonizowała-
by nasze życie bardziej niż krzem. 6. Prof. Dobiesław Nazimek 
z UMCS, który opracował pomysł, jak produkować paliwo 
z dwutlenku węgla – uzyskał benzynę poprzez sztuczną fotosyn-
tezę spalin z kominów fabrycznych. Odkrywcza technologia pro-
dukcji benzyny z dwutlenku węgla radykalnie obniżyłaby koszty 
paliwa. Pracują nad nią Amerykanie. 7. Ks. Jerzy Stryczek, twór-
ca Stowarzyszenia „Wiosna” i „Szlachetna Paczka”. Itd. Ale od 
nich wszystkich – zdaniem Kapituły Nagrody im. Erazma i Anny 
Jerzmanowskich – lepszy jest Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Przypomnę, że Erazm Jerzmanowski był 
polskim patriotą i człowiekiem wielkiej wiary, wynalazcą i przed-
siębiorcą, który „oświetlił Amerykę”, dobroczyńcą Prokocimia, 
filantropem i fundatorem Nagrody „Polskiego Nobla”.

jarosław KajDańsKi

Połączenie rabarbaru 
z papryczkami chili to we-
dług Nigelli Lawson wyśmie-
nity dodatek do twardych 
i miękkich serów, pasztetów 
i warzyw. I ja zgadzam się 
z tym w 100%.

Zrobiłam go po raz pierw-
szy w zeszłym roku i od razu zastosowałam przy serwowaniu 
deski serów. Zachwyciliśmy się jego smakiem. Jest słodki, 
a jednocześnie pikantny.

W sezonie rabarbarowym zachęcam do zrobienia kilku 
słoiczków tego sosu.

Składniki: 500 g rabarbaru, 350 g cukru, 250 g czerwonej 
cebuli, 1 papryczka chili (lub łyżeczka płatków chili), 1 zą-
bek czosnku, 15 g świeżego kłącza imbiru, 1 łyżeczka imbi-
ru w proszku, 1 jabłko, 1 łyżeczka słodkiej papryki, 150 g 
octu z czerwonego wina, 100 g rodzynek, 1 łyżeczka soli.

Wykonanie: Rabarbar należy obrać z twardej skórki i po-
kroić w kostkę. Imbir zetrzeć na tarce, a cebulę pokroić w gru-
bą kostkę.

Wszystkie składniki wymieszać i umieścić w garnku z gru-
bym dnem. Gotować  na małym ogniu ok. 45 min. Następnie 

zmiksować. 
Gorący sos nakładać do wy-

parzonych słoiczków i odwró-
cić do góry dnem. Pozostawić 
do wystygnięcia.

Brown Sos można również 

Brown Sos  
czyli pikantny sos z rabarbaru i chili

podawać jako dodatek do panierowanego camemberta – prze-
pis na to danie znajduje się na blogu  apetytnaogrod.blog.onet.pl. 

Tam także przepis na wyśmienitą owsianą tartę rabar-
barową z serkiem cytrynowym.

Zapraszam, Izabela Czosnyka


