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SPÓR O DYREKTORA
Protesty przed Magistratem, kontakty z dziennikarzami i prawnikami, próby wywierania nacisku na Kuratorium Oświaty. Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej na
Woli Duchackiej nie zaliczy tegorocznych wakacji do
udanych.
Cd. na str. 3
Cd. na str. 3

TŁUMIKI
12 657 23 75

513 096 771

HAKI HOLOWNICZE
MECHANIKA OGÓLNA
WULKANIZACJA

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

ul. Wielicka 250

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

SERWIS WSZYSTKICH MAREK
• serwis pogwarancyjny
• naprawa
• komputerowa diagnostyka silnika
• serwis ogumienia
• serwis klimatyzacji
• naprawy blacharsko-lakiernicze

H
DLA STAŁYC
RABATY
KLIENTÓW

przeglądy
jesienne

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WYMIANA I SPRZEDAŻ OPON
pn . – pt . 7 – 21, sob. 8 – 14

• motocykle – samochody do 3,5 T
• pojazdy zasilane gazem
• pojazdy sprowadzone z zagranicy
• badania powypadkowe
SKLEP: części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

Czynne: pn. – pt.: 8.00 – 18.00

www.autocenter.com.pl

BIURA DO WYNAJĘCIA: 600 880 870
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WIADOMOŚCI

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

XVI PODGÓRSKIE DNI
OTWARTYCH DRZWI
22 - 24 września 2017
Inauguracja poświęcona dr. Władysławowi Stryjeńskiemu, wyjątkowej osobie związanej z Podgórzem (piątek),
zwiedzanie ok. 30 obiektów (sobota) i kilkanaście spacerów
tematycznych (niedziela).
PDOD to wyjątkowa możliwość
poznawania i odkrywania Podgórza – szeroko rozumianego, jako
prawobrzeżna część Krakowa.
Odwiedzimy najciekawsze zabytki Podgórza, a także wiele miejsc
na co dzień niedostępnych – forty,
kościelne wieże, pracownie rzemieślnicze, zapomniane obiekty
przemysłowe i inne miejsca ważne
dla historii Podgórza.
Program zostanie opublikowany
na tydzień przed imprezą, w dniu
16 września na stronie PODGORZE.PL, na Facebooku
oraz w specjalnej wkładce w „Dzienniku Polskim”. Do kilku
obiektów będę wymagane bezpłatne wejściówki, ze względu
na ograniczoną ilość miejsca.
Zapraszamy!

Lokalne Forum
email: wiadomosci.krakow@wp.pl

Wniosek o sprostowanie
artykułu prasowego
(publikujemy in extenso – red.)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” działając na podstawie art. 31a ustawy Prawo prasowe wnosi
o bezpłatne opublikowanie sprostowania do artykułu zamieszczonego w lokalnej gazecie „Wiadomości” Nr 7-8
(258-259) lipiec-sierpień 2017r. na stronie trzeciej periodyku pod nazwą: „Parking zamiast trawnika” autorstwa
Krzysztofa Dulińskiego.
Stanowisko Spółdzielni:
Zamieszczony w Wiadomościach Nr 7-8 (258-259) lipiec-sierpień 2017r. artykuł
autorstwa Krzysztofa Dulińskiego „Parking zamiast trawnika” zawiera nieprawdziwe, nieścisłe i nieaktualne informacje,
które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną w szczególności społeczność lokalną osiedla „Nowy Bieżanów” jak również negatywnie wpływać na wizerunek Spółdzielni. Przykładem nieprawdziwej informacji zawartej w artykule jest cyt.
REKLAMA

Nazwa z języka ﬁńskiego oznacza „zgniły kamień”,
głaz polodowcowy, wykopany w połowie sierpnia br.
podczas budowy ciepłociągu w ramach inwestycji
MPEC. Położony między blokami Włoska 19 a Białoruska
10 na os. Wola Duchacka Wschód.
O znalezisku poinformowała
mieszkanka Woli Duchackiej.
Wezwani na miejsce geolodzy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdzili, że to prawdopodobnie cenny i rzadki u nas
granit typu rapakiwi. Te oryginalne granitoidy, pamiątki ery
lodowcowej często występują
w Finlandii i pozostałych krajach skandynawskich, ale pojawiały się także w obydwu
Amerykach oraz Indiach i Chinach.
Jak podaje encyklopedia, „jest to skała magmowa,
głębinowa, barwy czerwono-brunatnej, o teksturze
nierównoziarnistej, jawnokrystalicznej niekiedy zbliżonej do porﬁrowej. Składa
się z dużych czerwonych lub
różowoczerwonych kryształów skaleni potasowych,
„... inwestycja jest forsowana wbrew ich woli, mimo obietnicy, że
zostanie zaniechana, jeśli opowie się przeciw niej ponad połowa
mieszkańców...”. Nieprawdziwe jest twierdzenie autora artykułu, że władze Spółdzielni forsują budowę parkingu wbrew
woli większości mieszkańców budynku przy ul. Mała Góra 18.
Jeżeli przez władze Spółdzielni rozumiemy Zarząd i Radę
Nadzorczą Spółdzielni, to organy te działają w granicach prawa i z uwzględnieniem potrzeb i stanowiska członków Spółdzielni i mieszkańców poszczególnych nieruchomości. W tej
konkretnej sprawie do Spółdzielni wpływały wnioski zarówno
mieszkańców popierających rozbudowę istniejącego parkingu
przy ul. Mała Góra 18 jak i wnioski przeciwne. Oba wnioski
co do ilości podpisów pod nimi, mniej więcej równoważyły się
oraz były wielokrotnie uzupełniane i weryﬁkowane przez obie
strony. Brak dowodu na to, że władze Spółdzielni cokolwiek
„forsowały” w tej sprawie.
Nie będziemy w niniejszym sprostowaniu analizowali
potrzeb parkingowych na osiedlu, w tym również wokół
budynku przy ul. Mała Góra 18, i nie będziemy oceniać
zasadności wniosków zwolenników czy przeciwników rozbudowy parkingu, choć jak się wydaje autor artykułu dostrzega, że miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb jest
zdecydowanie za mało.
Po szczegółowym i wnikliwym przeanalizowaniu sprawy związanej z rozbudową przedmiotowego parkingu,
jak również mając na uwadze
brak zdecydowanej większości
opowiadającej się za rozbudową
parkingu, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” w dniu 27 czerwca 2017r.
podjął decyzję o nierealizowaniu
rozbudowy parkingu. Stosowna informacja została przesłana
do mieszkańców budynku przy
ul. Mała Góra 18 jeszcze w czerwcu 2017 r. Zawarte w artykule
informacje o „forsowaniu przez
władze Spółdzielni budowy parkingu” opublikowane w lipcu
2017 r. w „Wiadomościach” były
zatem nieaktualne już w chwili
publikacji.
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy
Bieżanów” wnosi o zamieszczenie
przez Redakcję „Wiadomości”
powyższego sprostowania w najbliższym numerze periodyku.

Prezes Zarządu / Kierownik
Ogólny Spółdzielni
mgr inż. Adam Nowak
Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Administracji
i Eksploatacji
mgr inż. Renata Laberchek

Sztuka dobrego druku
uku
ULOTKI PLAKATY
KSIKI KATALOGI
XXXMFZLPQM

Nr 9 wrzesień 2017

Cenne rapakiwi
otoczonych zielonkawą obwódką oligoklazu oraz poprzerastanych wrostkami
kwarcu, hornblendy
i biotytu. Łatwo podlega procesom wietrzenia. Rapakiwi został
opisany w 1891 roku
przez ﬁńskiego petrologa Jakoba J. Sederholma”.
Pracownicy SM „Podgórze” zadeklarowali, że chcą to
znalezisko zabezpieczyć i wyeksponować. Co zrozumiałe,
zainteresowanie wyrazili także krakowscy naukowcy. Podobny, tylko że znacznie okazalszy, 5-tonowy głaz znajduje się
obecnie przed szkołą przy ul. Spółdzielców na Kozłówce,
został już przed laty wpisany na listę pomników przyrody
nieożywionej i otoczony ochroną prawną. Opowiadano
o nim legendy. Na zdjęciach widać jednak, że tabliczki informacyjne wymagają odnowienia. Leżał on kiedyś między
os. Piaski Nowe a Kozłówką, wygląda na to, że na tej linii, co
teraz odkryty głaz. Może jest ich więcej, rozrzuconych przez
lodowiec, np. pod ul. Nowosądecką?
Tekst i fot. JAROSŁAW KAJDAŃSKI
Od Autora:
Zdumiewa mnie zakres i mnogość zastrzeżeń do mojego tekstu ze strony Władz Spółdzielni. Byłyby one w pełni
zrozumiałe i uzasadnione, gdybym nie próbował uzyskać
informacji w Spółdzielni. Ale próbowałem. I to trzykrotnie!
Spółdzielnia odmówiła współpracy przy tworzeniu tekstu,
bo trudno za chęć współpracy uznać gotowość udzielenia
informacji za miesiąc!!! Wspomniałem o tym w moim tekście, przytoczyłem kuriozalne odpowiedzi otrzymywane na
moje prośby. Mimo to Władze Spółdzielni zarzucają mi
nierzetelność, narażenie na szwank wizerunku Spółdzielni,
choć to one złamały Prawo prasowe de facto odmawiając
udzielenia informacji.
Przypomnijmy fakty. 20.06.2017 r. o godz. 7:43 wysłałem
do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” e-mail z prośbą o udzielenie informacji. „W trybie
artykułów prawa prasowego, proszę o udzielenie informacji
odnośnie planowanej inwestycji – budowie parkingu między
budynkami przy ul. Mała Góra nr 16 i 18.” Nawiązałem do
informacji udzielonych mi przez przeciwników budowy parkingu, sformułowałem kilka pytań, np. o wielkość parkingu,
jego konkretne usytuowanie, ocenę deﬁcytu miejsc parkingowych w okolicy.
22.06.2017 r. o 14:28 otrzymałem następującą odpowiedź: „Szanowny Panie informuję, iż na listy otwarte nie
odpowiadamy” podpisaną przez Anetę Mak, Kierownika
Biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”. Nieco
zdziwiony treścią odpowiedzi wysłałem kolejnego e-maila
z informacją, że nie przesyłałem listu otwartego, ale zapytanie w trybie prawa prasowego. Przypomniałem, że Spółdzielnia ma obowiązek udzielenia mi informacji i zaznaczyłem, że kierując się etyką dziennikarską chcę przedstawić
stanowiska wszystkich zainteresowanych.
Po czterech dniach otrzymałem odpowiedź, ponownie
podpisaną przez Panią Kierownik, że „Zarząd Spółdzielni
w wolnej chwili przekaże niezbędne informacje”. „Walczyłem” dalej. Poprosiłem o bliższe określenie terminu, zaznaczyłem, że gazeta ma określony cykl wydawniczy. 26.06.2017
o 10:55 Pani Kierownik Mak odpowiedziała krótko: „spółdzielnia również działa według terminów i procedur. Ponieważ
w chwili obecnej priorytetem jest dla nas Walne Zgromadzenie
i wszystkie sprawy z nim związane, kontakt z naszej strony
możliwy będzie po 20 lipca.”
Władze Spółdzielni sugerują też, że „Wiadomości” zamieściły świadomie nieaktualne informacje, bo Spółdzielnia w czerwcu powiadomiła mieszkańców, że odstępuje od
budowy parkingu. Skoro Zarząd Spółdzielni podjął decyzję
o rezygnacji z inwestycji 27.06.2017 r., to czemu nie przekazał mi choćby jednozdaniowej informacji na ten temat?
W swojej korespondencji elektronicznej z Panią Kierownik
wskazywałem, że stanowisko Spółdzielni muszę mieć najpóźniej 28.06.2017 r. przed południem.
Pismo Spółdzielni nie zasługuje na miano „sprostowania”,
a jedynie na nazwanie go spóźnionym wyjaśnieniem. Prostuje się rzeczy nieprawdziwe, przeinaczone. Ja napisałem to
co wiedziałem, przedstawiłem stanowisko i poglądy mieszkańców protestujących przeciw budowie parkingu. Władze
Spółdzielni, słowami Pani Kierownik Biura Spółdzielni, dały
do zrozumienia, że nie chcą współpracować przy tworzeniu
tekstu. Trudno inaczej nazwać propozycję udzielenia informacji w tak prostej sprawie dopiero za miesiąc.
Szanowni Państwo Prezesi, więcej otwartości na kontakty z dziennikarzami w przyszłości. Wystarczyło 5-10 minut
rozmowy telefonicznej lub kilka zdań odpowiedzi na konkretne pytania zadane przeze mnie w e-mailu. Interwencje
w redakcji po publikacji tekstu i napisanie „sprostowania”
zajęły Państwu z pewnością wielokrotnie więcej czasu.

KRZYSZTOF DULIŃSKI
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Cd. ze str. 1
Zaczęło się od konkursu przegranego przez Artura Ławrowskiego, kierującego szkołą przy Czarnogórskiej od 26 lat.
Komisja wykorzystała możliwości proceduralne i dyrektor
Ławrowski nie uzyskał rekomendacji do dalszego kierowania placówką. Stało się to zaledwie rok przed jego odejściem
na emeryturę.
Organ założycielski, czyli Miasto Kraków, reprezentowane przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
początkowo chciało skorzystać z przysługującego mu prawa
i pozostawić dyrektora Ławrowskiego na dotychczasowym
stanowisku. Spotkało się to jednak ze stanowczym sprzeciwem Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak, byłej
radnej miasta w Klubie PiS, pedagoga z wieloletnim doświadczeniem.

Skandaliczny wpis na Facebooku
Sprawa być może skończyłaby się na pomrukach niezadowolenia grona pedagogicznego i rodziców uczniów uczęszczających do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum przy
ul. Czarnogórskiej, gdyby nie wpis Ryszarda Nowaka, prywatnie męża Pani Kurator, a służbowo dyrektora jednego z krakowskich liceów, na Facebooku. Nazwał on dyrektora Ławrowskiego „pederastą, który w wieku 60+ pozostawił żonę i dwójkę
dzieci dla swego kochasia”. Dalej Ryszard Nowak napisał: „Nie
ma uproś. Musi boleć. Mimo, że jest członkiem PO i ma 64 lata
powinien ustąpić i dać szansę młodszym heteroseksualnym”.
Dyrektor Ławrowski musiał się publicznie tłumaczyć, że
nie zostawił żony, że ma trójkę, a nie dwójkę dzieci, że ma
wielu znajomych gejów i bywa w klubach kojarzonych z tą
orientacją seksualną, bo odpowiada mu puszczana w nich
muzyka. Wskazywał też, że jego życie prywatne czy poglądy
polityczne nigdy nie rzutowały na wywiązywanie się z obowiązków. Wskazuje na wygląd szkolnych pomieszczeń, termomodernizację placówki, wyremontowaną bibliotekę czy

SPÓR O DYREKTORA
urządzony przy szkole w tym roku ogród polisensoryczny
(wielozmysłowy).

Brak konsekwencji
Cytowany wyżej wpis nie spotkał się z żadnymi działaniami dyscyplinarnymi wobec Ryszarda Nowaka. Urząd Miasta
Krakowa umywa ręce, twierdzi, że etyka zawodowa dyrektorów miejskich placówek oświatowych nie jest przedmiotem
jego oceny, że to kompetencja nadzoru pedagogicznego,
czyli Kuratorium.
Poprosiliśmy 28 sierpnia drogą elektroniczną tę instytucję
o ustosunkowanie się do sytuacji. Mimo przypomnienia się
po kilku dniach i określenia terminu „zsyłania” gazety do
druku, do godzin wieczornych dnia 4 września br. nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Kurator Nowak w jednym z wywiadów prasowych przyznała, że rozmawiała z mężem na temat jego wpisu, ale nie
odpowiedziała na pytanie, czy dostał reprymendę. Raczej
zarzucała mediom, że upowszechniły wypowiedź, która była
skierowana do wąskiego grona osób, i że atak na jej męża
był tylko pretekstem do uderzenia w nią samą. „Prywatne
opinie, nawet po nagłośnieniu ich w mediach, nie stają się
opiniami skierowanymi do ogółu” – zakończyła ten wątek
wywiadu Pani Kurator.
Zupełnie innego zdania są rodzice i nauczyciele. Uważają
wpis Pana Nowaka za nie licujący z godnością pedagoga.
Wskazują, że gdyby uczeń, a może i szeregowy nauczyciel,
pozwolił sobie na takie stwierdzenie, zostałby surowo ukarany. Podobne zdanie wyraził w prasie Łukasz Słoniowski,
Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Krakowa, mówiąc, że komentarz zamieszczony na Facebooku był
„oburzający i niesmaczny”.

REKLAMA

mgr Bogusław Cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe

ul. Cechowa 63
tel.12 651 44 44
506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl
www.consilium.net.pl

25lat

profesjonalnej
obsługi firm
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– W wakacje koncentrowałem się na przygotowaniu
placówki do nowego roku szkolnego. Po cichu liczyłem na
przeprosiny Pana Nowaka i reakcję Kuratorium. Nie doczekałem, więc we wrześniu wystąpię do sądu z pozwem
cywilnym przeciwko Ryszardowi Nowakowi – odpowiada
Artur Ławrowski.

Opinia społeczności
Rodziców uczniów uczęszczających do ZSOI nr 7 bardziej interesowało kto pokieruje placówką od września, niż
kontrowersje wokół wpisu na Facebooku. Urządzali pikiety przed Magistratem, zabiegali o spotkania u Prezydenta.
Do ostatniej chwili mieli nadzieję, że dyrektor Ławrowski
pozostanie na stanowisku. Gdy spotkali się z Prezydentem
Majchrowskim w ostatnich dniach sierpnia już wiedzieli, że
ich działania nie przyniosły rezultatu, bo wcześniej wręczono
nominacje nowym dyrektorom. Podczas rozmowy usłyszeli,
że nie można cofnąć podjętych decyzji.
Protestujący rodzice zastanawiali się nad zatrzymaniem
dzieci w domach na początku roku szkolnego. Nie przestraszyli się Wiceprezydent Krakowa Katarzyny Król, która
w specjalnym liście przypomniała o obowiązku szkolnym
obejmującym dzieci i młodzież do 18. roku życia Odpowiedzieli, że rodzic ma prawo usprawiedliwić nieobecność
dziecka w szkole, a Pani Wiceprezydent czy Policja nie mają
prawa wnikać w powody.
– Jestem zdziwiony odsunięciem Pana Ławrowskiego od
kierowania szkołą. To dobry nauczyciel, jeszcze lepszy gospodarz – mówi kpt. AK w stanie spoczynku Włodzimierz
Wolny. Zna sytuację w szkole, bo często w niej bywał zapraszany na spotkania i uroczystości patriotyczne. Przypomina też, że Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych uhonorował dyrektora Artura Ławrowskiego
swoim najwyższym odznaczeniem za patriotyczną działalność edukacyjną.
Kapitan Wolny dziwi się, że Artur Ławrowski nie nadawał się do kierowania placówką przy ul. Czarnogórskiej,
a zaproponowano mu funkcję wicedyrektora w innej szkole. – Nie przyjąłem tej propozycji. Mam swój honor. Jest on
ważniejszy niż srebrniki na zaproponowanym stanowisku.
Zostaję w „swojej” szkole i będę uczył Wiedzy o Społeczeństwie, najlepiej jak potraﬁę – deklaruje Artur Ławrowski.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego część uczniów przyszła do szkoły przy ul. Czarnogórskiej ubrana na czarno.
W ten sposób demonstrowali, że jest im smutno z powodu
tego, co czynią dorośli.
KRZYSZTOF DULIŃSKI

4

WIADOMOŚCI

„PROKOCIM BLIŻEJ BRONOWIC”. Tej treści baner
na przystankach tramwajowych reklamuje budowaną
łącznicę kolejową, która rozorała stare Podgórze, wbiła
się między okna starych
kamienic, a w przyszłości
ma być elementem kolei
aglomeracyjnej. W tym
miejscu nasuwa się pytanie: po co wciąż wracać do
tematu krakowskiego metra? Czy tylko po to, aby
zarobili eksperci i konsultanci? Nad skrzyżowaniem
przy ul. Wielickiej połączonych zostało 28 przęseł,
Fot.: KAJ z których powstały dwie
mierzące ponad 600 m długości estakady. Utrzymują się na 30 podporach o wysokości od 8 do 15 m. Zasadnicze prace przy budowie łącznicy
między Zabłociem a Krzemionkami mają się zakończyć
we wrześniu, po czym nastąpi czas testowania i odbiorów.

Fot.: KAJ

Fot.: KAJ

Fot.: KAJ

Źródło: Internet
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CIEPŁOCIĄGI. Dzięki porozumieniom podpisanym
między MPEC a spółdzielniami mieszkaniowymi ruszyły prace przy instalowaniu ciepłociągów, na zdjęciu
przykład z ul. Wysłouchów
na os. Kurdwanów Nowy.
PRZEJŚCIE POD UL. WIELICKĄ, łączące Kozłówkę
na wysokości ul. Wlotowej z Prokocimiem na wysokości
ul. Prostej zostało wreszcie wyremontowane.

Sygnały

Fot.: KAJ

Fot.: KAJ

ul. Barbary w Bieżanowie.
Tam mieszkańcy pobliskich
bloków zażądali budowy
ekranów akustycznych,
ale ZIKiT ocenił, że nie
ma wskazań. Z parkingu
Źródło: Internet
za darmo będą mogły korzystać osoby posiadające bilety komunikacji miejskiej.
Pozostali kierowcy będą musieli za postój zapłacić, ale
dzięki biletowi postojowemu będą mogli korzystać za
darmo z komunikacji miejskiej.
BRAKUJE RĄK DO PRACY. Rozkopane ulice, wykorytowane pobocza, a na nich sprzęt czekający na pracowników. Tak wygląda sytuacja
na wielu naszych ulicach,
np. Cechowej (odcinek od
Gwarnej do Łużyckiej),
Malborskiej, Wysłouchów,
Bochenka. Roboty wykonywane są etapami, bo brakuje rąk do pracy, pracownicy
są przerzucani z miejsca na
miejsce. Może gdyby ob-

Łącznica skróci czas jazdy pociągiem do Skawiny i Zakopanego. Według zapewnień wykonawcy, pasażerowie
odczują zmiany od grudnia, a kierowcy i piesi już w najbliższych tygodniach.
PARK&RIDE. Wreszcie powstaje system miejskich parkingów, jak ten przy ul. Halszki na Kurdwanowie. Rozpoczęto także budowę tego typu parkingu na pętli przy

KWIETNE ŁĄKI. To tegoroczny hit Zarządu Zieleni Miejskiej. Przyjął się także wzdłuż chodników przy prywatnych
posesjach – aż miło! Zarząd Zieleni Miejskiej wprowadził
je wzorem Gdyni, która od lat gęsto obsadza miasto kwitnącymi polami. Ale upalne
lato przyniosło też straty
w nasadzeniach drzew, jak te
wzdłuż ul. Witosa.

TABLICE DRWINKI.
Zarząd Zieleni Miejskiej
postawił dwie dodatkowe,
szczegółowe tablice Parku
Rzecznego Drwinka od
strony os. Piaski Nowe, przy
ul. Podedworze i ul. Bochenka. A kiedy wykupy
terenów pod park? – pytają
mieszkańcy.

ciąć rozrośniętą krakowską
biurokrację, znalazłyby się
środki na zwiększenie budżetu remontowo-inwestycyjnego?

REKLAMA

PRZEGRYWANIE NA DVD
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

LISTA PUNKTÓW PRZYJĘĆ NA:
www.nagrywanie.net.pl
tel. 606 502 502

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, NEUROLOG, PSYCHOLOG
I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna
• prostata
• tarczyca
• piersi • naczynia
szyjne i kręgowe
• echo serca
12 658 16 11
12 658 89 01

ARCUS

Kurdwanów

ul. Wysłouchów 51

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

601 95 65 25
Jesteś w dobrych rękach!

mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

REHABILITACJA
GABINETY MEDYCZNE
www.arcus.strefa.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
 Bezbolesne i bezstresowe
pobieranie krwi z palca.
 Pełny zakres badań krwi,
moczu i kału.
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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

PRALNIA – MAGIEL

PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORU:
czynne: pon.-pt. 9.00-18.00
sobota 10.00 – 14.00
· uprawnienia do prania: dla hoteli,
ul. Nowosądecka 41 A, tel. 12 650 19 00
restauracji i zakładów pracy
· uprawnienia do prania z barierą ul. Bojki 4, tel. 12 654 85 24
ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 43 04
higieniczną: dla przychodni
ul. Na Kozłówce (przy taxi)
i gabinetów lekarskich
ul. Mitery 16, kom. 518 708 417
· CZYSZCZENIE DYWANÓW
TRZEPANIE I TRANSPORT GRATIS ul. Malborska 63, tel. 530 812 886
· pranie pościeli z merynosów

Oddziały przedszkolne

ul. Przemiarki 23A
ul. Kijanki 2

Przedszkole Delf inki

www.przedszkole-delfinki.pl

REKRUTACJA

Żłobek

ul. Kijanki 2
www.zlobek-delfinki.pl

2017/2018

Zapraszamy klientów indywidualnych

P.W. „SECO” sp. z o.o. ul. Nowosądecka 41 A
www.seco.krakow.pl

tel. 12 650-19-00

Ostatnie wolne miejsca!
Angielski

czynne od
pon do sob:
700 – 2000

3 razy
dziennie!

tel: 728-393-864

Sygnały
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

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 OBIAD GRATIS
Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
OS. KURDWANÓW,
ul. Wysłouchów 3/LU 2
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17
telefon: 501-533-226, 12/313-05-59
bogdan.ubezpieczenia@gmail.com

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

504 853 960

BAR MARATON

prawdopodobnie NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIA w Krakowie

ZAKŁAD
MECHANIKI
POJAZDOWEJ
I BLACHARSTWA
tradycja, doświadczenie,
dobra jakość!

Marek i Andrzej
Chlipałowie

WULKANIZACJA
− 607 617 843
Piaski Wielkie
ul. Kijanki 12 a
dojazd od ul. Gwarnej
lub Cechowej

12 654 25 35
501 702 688

KSERO

WYDRUKI

WIELKOFORMATOWE
z DWG i PDF

tel. 502 34 86 84
BINDOWANIE
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI
LAMINOWANIE
DORABIANIE
KLUCZY

os. Kurdwanów Nowy

ul. Witosa 39
(koło poczty)
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„Tyle życia, ile w czynie”
E.J. Jerzmanowski

Program obchodów:
1 października 2017, godz. 14 – 18
– DNI PROKOCIMIA:
• impreza plenerowa
• występy laureatów Konkursu „Talenty Dzielnicy XII”
• wręczenie nagród laureatom Konkursu Poetyckiego
„Prokocim wierszem opisany”
• wręczenie medalu Zasłużonym dla Prokocimia i Medalu 650-lecia
• gwiazda dla Prokocimia – koncert Janusza Radka
21 października, godz. 18 – Jesienny wieczór poetów
prokocimskich
10 listopada, godz. 18 – „Niepodległość zaczęła się tu...”
Koncert pieśni niepodległościowych
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650 LAT PROKOCIMIA 1367 – 2017
Jerzy Piliszewski

Dla niej będę przyjeżdżał
Do Prokocimia – i czekał!

Prokocim, dziewczyna i ja
Przyjadę do Prokocimia –
Kiedyś, o rannej porze,
Rozejrzę się tu i tam
I zakocham się może…
Jednak najpierw pobiegnę
Przed Jerzmanowskich pałacem,
W Parku chwilę odpocznę –
I znów pójdę na spacer.

24, 25, 26 listopada – Konferencja naukowa „650 lat
Prokocimia”, Polska Akademia Umiejętności, MDK,
Pałac Jerzmanowskich

Spotkam może dziewczynę
Z różą, z pieskiem na smyczy,
Która szepnie mi w ucho:
„Tylko miłość się liczy!”.

21 grudnia, godz. 16 – prokocimskie ubieranie choinki,
spotkanie wigilijne mieszkańców Prokocimia i zakończenie obchodów.

I spojrzymy na siebie
Czule – z bliska, z daleka–

Może to właśnie tutaj
Się szczęśliwie zaręczę?
Może dziewczyna z pieskiem
Życie zmieni mi w tęczę?
Przejdę ślubnym kobiercem
I zacznę szczęśliwy bywać –
Imieniem dziewczyny z pieskiem
Prokocim będę nazywać!

Kinga Olewicz
Piloci
Nikt nie urodził się bohaterem
Wygnani ze swych ojczyzn
Nie mogą wrócić przez ogień

Sejm RP ustanowił patronów roku 2017, są nimi: Święty Brat Albert - Adam Chmielowski, pisarz Józef
Conrad–Korzeniowski, Błogosławiony Honorat Koźmiński, Naczelnik Tadeusz Kościuszko i Marszałek Józef
Piłsudski. Redakcja „Wiadomości” zwróciła się do wicedyrektora Gimnazjum nr 28 im. Józefa Piłsudskiego
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 149), Bogusława Wróbla, który jest nauczycielem historii i wychowawcą
wielu olimpijczyków – z propozycją przygotowania portretów Patronów Roku 2017. W majowym wydaniu
„W” ukazał się tekst o Marszałku Józeﬁe Piłsudskim, we wrześniowym publikujemy o Naczelniku Tadeuszu
Kościuszce, którego 200. rocznica śmierci jest w Krakowie obchodzona wieloma wydarzeniami.

NACZELNIK TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko
herbu Roch III, urodzony 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie, zmarły
15 października 1817 r.
w Solurze. Jest znany
jako jeden z najlepszych
polskich i amerykańskich
generałów i dowódca powstania kościuszkowskiego.
Okazuje się, że życie Tadeusza Kościuszki posiada wiele
niezwykle ciekawych, być może mniej znanych faktów,
które chciałabym pokrótce przedstawić.
Zacznijmy od samego początku: Tadeusz Kościuszko był jednym z czworga dzieci Ludwika Tadeusza. Co
ciekawe ród Kościuszków wywodził się od dworzanina
króla Zygmunta I, Konstantego zwanego Kostiuszko.
który za zasługi otrzymał majątek Siechnowicze, znajdujący się na Białorusi. Majątek ten stał się gniazdem
rodowym Kościuszków. Tadeusz w raz ze swoim bratem
Józefem rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie w 1755 r., lecz po pięciu latach obaj musieli
wrócić do domu ze względu na kłopoty rodzinne. Jak
się okazało, dziedzicem majątku miał zostać Józef, dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskowego. Wstąpił do
Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, gdzie wyróżniał
się z „tłumu”. Studiował tam wiele kierunków, między innymi historię Polski, ﬁlozoﬁę oraz 3 języki obce,
w tym łacinę. Rok po wstąpieniu do szkoły wyróżnił się
podczas tygodniowego egzaminu z geometrii. Szkołę
ukończył w stopniu kapitana. Za wielkie osiągnięcia
w nauce otrzymał stypendium króla, przeznaczone na
studia w Paryżu. Tam Kościuszko jako cudzoziemiec
nie mógł przystąpić do akademii wojennej, rozpoczął
więc studia na chwalonej Akademii Malarstwa i Rzeźby. Interesującą postacią związaną z Tadeuszem była
jego ukochana Ludwika Sosnowska. Zdaniem badaczy
poznali się oni jeszcze podczas pobytu w Szkole Rycerskiej i przed jego wyjazdem do Francji na studia. Już
wtedy zrodziło się ich uczucie. Była to miłość niczym
z powieści romantycznej, ponieważ zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Kiedy Tadeusz wrócił do
Polski, udzielał Ludwice oraz jej siostrom korepetycji
z lekcji rysunku, matematyki oraz historii. Niestety była
to nieszczęśliwa miłość, gdyż rodzice Ludwiki sprzeciwili
się jej związkowi z młodym oﬁcerem. Ojciec panny miał
powiedzieć Kościuszce: „Synogarlice nie dla wróbli,
a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków”. Kochankowie chcieli uciec, lecz ojciec Ludwiki dowiedział
się o planowanej ucieczce i wywiózł córkę do Ratna.
Nieszczęsna Ludwika została zmuszona do zawarcia
ślubu z Józefem Lubomirskim, jednak jej uczucie nie
wygasło, a możemy się tego dowiedzieć między innymi
z listów. Skrywane uczucie Ludwika zachowała do końca

Płonie Europa i humanizm
Ci, którym spalono domy
Dokończyli dzieła obrony
Na samolotach przegnali
Niedobitków swastyki krzyża
Których ramiona kopią się nawzajem
W gonitwie za absurdem
Piloci do ostatka pełnili posłannictwo
Obrońcy miast i portów
Zostaną w pamięci pokoleń
Zawsze młodzi i nieskalani
Choć zawiedli ich sojusznicy

swoich dni. Zrozpaczony Tadeusz postanowił wyjechać
do Ameryki, tam jako inżynier wojskowy fortyfikował Filadelﬁę i obozy amerykańskiej armii północnej.
W październiku został on mianowany na pułkownika.
Jeśli chodzi o walki to szczególnie odznaczył się przy
oblężeniu Saratogi w 1777 r. Wysokie kwaliﬁkacje zostały również docenione przez Jerzego Waszyngtona,
który po przyjrzeniu się pracy inżyniera rozkazał, aby
to właśnie jemu, utalentowanemu cudzoziemcowi powierzać odpowiedzialne zadania. Kościuszko po raz kolejny wykazał się inteligencją i pomysłowością podczas
budowy fortyﬁkacji w West Point nad rzeką Hudson. Za
wybitne zasługi Kongres mianował Tadeusza Kościuszko generałem brygady armii amerykańskiej. Kolejnym
wyróżnieniem było tym razem przyjęcie przez współtowarzyszy walki, jako jednego z trzech cudzoziemców, do
Towarzystwa Cyncynatów, założonego przez najbardziej
zasłużonych oﬁcerów amerykańskich.
Niestety sytuacja polityczna w Polsce wciąż się pogarszała i generał postanowił wrócić do Polski w 1784
r. Tu osiadł w rodzinnym majątku, by przez pięć lat
czekać na powołanie do armii. Wreszcie po obradach
sejmu czteroletniego Kościuszko otrzymał od króla nominację na generała majora wojsk koronnych. Dążenia
Polaków do wzmocnienia ojczyzny wywołały niepokój
Rosji oraz Prus. Kiedy od kilku miesięcy w Polsce trwały
przygotowania do spodziewanej interwencji, Kościuszko aktywnie brał w nich udział manewrując podległymi
sobie wojskami i obejmując dowództwo dywizji podczas
nieobecności księcia Józefa Poniatowskiego. W 1792 r.
dokonano reorganizacji wojsk, wodzem armii koronnej
został wtedy książę Józef, lecz dowódcą jednej z trzech
dywizji był właśnie Tadeusz Kościuszko. Na początku
czerwca doszło do zwycięskiej bitwy pod Zieleńcami.
Dla uczczenia wygranej został ustanowiony przez króla Order Virtuti Militari. Na liście odznaczonych tym
orderem widnieje oczywiście nazwisko generała majora
Tadeusza Kościuszki. Kościuszko odznaczył się również w bitwach pod Włodzimierzem i pod Dubienką.
Niestety na wieść o przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej większość działaczy szykowała się do
opuszczenia kraju .O takiej decyzji coraz częściej myślał sam Kościuszko. W liście adresowanym do księżnej
Czartoryskiej poinformował, że w najbliższym czasie ma
zamiar wyjechać do Lipska, gdzie przebywali już Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, przygotowujący powstanie
przeciwko zaborcom. Po spędzeniu dwóch tygodni
w Lipsku generał udał się do Paryża, starając się uzyskać pomoc Francji dla wywołania powstania. Jednak
dyplomacja francuska w obawie przed Rosją nie udzieliła wsparcia planom Kościuszki.13 stycznia 1793 r. doszło
do podpisania porozumienia Prus z Rosją w celu drugiego rozbioru polski. Polska stała się skrawkiem dawnego
terytorium. W czerwcu Kościuszko opracował koncepcję

organizacji powstania narodowego. Generał zdecydował
się na przyspieszenie insurekcji i powrócił do ojczyzny,
aby 24 marca 1794 r. właśnie na rynku krakowskim
złożyć narodowi uroczystą przysięgę jako Najwyższy
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, wzywając do rozpoczęcia walki z zaborcami o niepodległość kraju. Pod
Racławicami 4 kwietnia 1794 r. pomimo przeważających
liczebnie wojsk rosyjskich właśnie zdecydowany atak Tadeusza Kościuszki przesądził o zwycięstwie. Jednakże
klęska wojsk polskich, która nastąpiła 10 października
1794 r. w bitwie pod Maciejowicami oraz uwięzienie
rannego Naczelnika doprowadziła władze powstańcze
do kapitulacji. Zaborcy zdecydowali o trzecim rozbiorze
Polski, likwidując tym Rzeczpospolitą. Generał został
uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej w Sankt Petersburgu, a tam poddano go licznym przesłuchaniom.
Warunki niewoli spowodowały podjęcie przez Tadeusza
Kościuszki głodówki. Na rozkaz carycy Katarzyny II został on przeniesiony poza twierdzę. Po śmierci carycy
jej syn car Paweł I uwolnił Kościuszkę, zmuszając go
do złożenia poddańczej przysięgi. Schorowany generał
opuścił Rosję. Postanowił wrócić do Stanów Zjednoczonych, a tam powitano go jak bohatera, wzruszony
powiadał, że uważa Stany Zjednoczone za swoją drugą
ojczyznę. Tadeusz Kościuszko zacieśnił też swoją przyjaźń z ówczesnym wiceprezydentem USA Thomasem
Jeffersonem, często się spotykali oraz przez długie lata
utrzymywali kontakt poprzez korespondencję listowną.
Wiosną 1798 r. gen. Kościuszko wyruszył do Europy.
W latach 1798 - 1815 mieszkał pod Paryżem i brał udział
w tworzeniu Legionów Polskich, ale był on przeciwnikiem wiązania sprawy polskiej z Napoleonem, gdyż nie
darzył go zaufaniem. Generał ostatnie lata swego życia
spędził w miejscowości Solury w Szwajcarii gdzie zmarł
15 października 1817 r. Rok później jego zwłoki sprowadzone zostały do Krakowa i pochowane na Wawelu.
Serce Naczelnika spoczywa w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie.
Wiktoria Styś
uczennica Gimnazjum nr 28 im. marszałka Józefa
Piłsudskiego, a obecnie Szkoły Podstawowej nr 149
Źródła:
Wikipedia, wolna encyklopedia „Tadeusz Kościuszko”; Artykuł „Gen. Tadeusz Kościuszko. Rycerz wolności, równości i braterstwa”, autor Piotr Potomski;
Internetowy Polski Słownik Biograﬁczny Ludwika Lubomirska, autor Jerzy Kowecki.
Oprac. red., reprodukcje: Internet
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Malarstwo, rysunek, poezja, rzeźba – czy jedna osoba jest w stanie zajmować się tymi wszystkimi
dziedzinami sztuki i w dodatku świetnie sobie z tym radzić? MARZENA SZUREK, niepełnosprawna
artystka mieszkająca na Woli Duchackiej – Wschód, udowadnia, że tak.

Artystka wszechstronna

otrzymała także główną nagrodę w dziedzinie kultury
w kategorii Osobowość Roku 2008 – Twórca, przyznawaną przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.
Kandydaturę zgłosił nasz miesięcznik „Wiadomości”,
ponieważ o tej artystce piszemy od początku jej artystycznej drogi i z satysfakcją odnotowujemy kolejne jej
sukcesy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż jej prace
kupowane są przez miłośników sztuki nie tylko w Polsce, ale i za granicą (traﬁły na przykład do USA, Holandii, Węgier i na Słowację).
Ogromnym wsparciem dla Marzeny jest rodzina (rodzice oraz brat mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych), jak również nauczyciele i opiekunowie,
pomagający rozwijać jej wszechstronne talenty (między
innymi podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
ulicy Cechowej, w których uczestniczy). Aktualnie
rozpoczęła swoją przygodę z rzeźbą, czekamy zatem
niecierpliwie na możliwość obejrzenia nowej odsłony
twórczości tej niezwykłej artystki.

– Marzenka zaczęła rysować i malować już w szkole
podstawowej. Zauważyliśmy, że dość dobrze jej to wychodzi. Później napisała kilka wierszy, jednak stwierdziła, że malarstwo i ogólnie graﬁka bardziej jej odpowiadają, dają większą radość – wspomina ojciec, Janusz
Szurek. Efekty tej twórczej radości urodzonej w 1979
roku artystki można było obserwować na wielu wystawach (indywidualnych i grupowych) oraz wernisażach
w Krakowie i poza nim (na przykład w Rabce Zdrój).
Pierwszy z nich odbył się w 1995 roku w ówczesnym
Zespole Szkół Ogólnokształcących na osiedlu Piaski
Nowe, ostatni – 23 czerwca bieżącego roku w bibliotece przy ulicy Łużyckiej (osiedle Piaski Nowe).
Tematyka obrazów Marzeny Szurek jest bardzo
zróżnicowana – znajdziemy wśród nich zarówno kola-

że, jak i pejzaże oraz portrety. Każdy z nich przyciąga
wzrok widza, wzbudzając podziw oraz zmuszając do
zatrzymania się i refleksji. Niektóre prace powstały
na podstawie wyobraźni artystki, inspiracją dla innych
były gotowe materiały (albumy, zdjęcia z podróży) lub
wnikliwe obserwacje otaczającego ją świata. Warto dodać, że podróże oraz nauka języków obcych (włoskiego, francuskiego) to kolejne pasje Marzeny. W wolnych chwilach chętnie czyta książki, interesuje się też
muzyką klasyczną. Pod okiem fachowców próbowała
swoich sił również w graﬁce komputerowej.
Artystka kilkakrotnie została doceniona w różnego rodzaju konkursach. W 2000 roku wyróżniono
między innymi dwa jej wiersze w VII Ogólnopolskim
Konkursie Literackim dla Osób Niepełnosprawnych,

GABRIELLA LOPEZ w zeszłym roku wywalczyła
tytuł mistrzyni Polski w speed-ballu i reprezentowała
nasz kraj w Tunezji, na XXVIII mistrzostwach świata
w tej dyscyplinie. Tam zdobyła brązowy medal w grze
deblowej kobiet (razem z Martyną Dudek). Osiąga też
sukcesy jako tancerka w wywodzącym się z Jamajki,
bardzo żywiołowym tańcu – dancehall.
Jest absolwentką G. nr 32 przy ul. Żabiej, a od września jest uczennicą LO nr XIII przy ul. Sądowej. Urodziła się w Wielkiej Brytanii. Gdy miała dwa lata, jej rodzice przyjechali do Polski i zamieszkali na jednym z osiedli
prawobrzeżnej części Krakowa. Tata jest kucharzem,
a mama nauczycielką języka angielskiego. Gabrysia ma
młodszą siostrę – Martę.

Mistrzyni Polski w speed–ballu

Droga do mistrzostw
Na spotkanie z mistrzynią speed-ballu i tancerką wybieram się, nie wiedząc, jak ona wygląda. Ale już z daleka dostrzegam śliczną, ﬁligranową nastolatkę. Potem
przekonam się, że to nie tylko urocza, ale i bardzo wartościowa dziewczyna. Gdy pytam, jak się zostaje mistrzynią Polski w nowej, ale coraz popularniejszej dyscyplinie
sportu, Gabrysia wspomina: – W I klasie gimnazjum na
jedną z lekcji w-f-u pani wuefistka zaprosiła Przemysława Wolana, który zaprezentował nam speed-ball.
Najpierw dziwiliśmy się, co to takiego, a potem, gdy
zobaczyliśmy, jak się w to gra i mogliśmy popróbować,
to zainteresowaliśmy się tą nową dyscypliną. Po zakończeniu lekcji pan Przemek zaprosił nas na darmowe
treningi.
Chętnych było wielu, ale po drodze ich zapał osłabł
i ostatecznie na zajęcia stawiło się kilkoro uczniów.
– A co sprawiło, że ty przyszłaś? – dopytuję. – Chciałam
zobaczyć, jak to będzie – wyjaśnia. I dodaje, że nie była
przekonana, czy to jest oferta dla niej, ale dała sobie pół
roku na sprawdzenie. Trwające półtorej godziny treningi odbywały się dwa razy w tygodniu, a wynik był niezwykły: rok temu Gabrysia wzięła udział w pierwszych
mistrzostwach Polski w speed–ballu i w kategorii open
super solo zajęła III, a w kategorii open singla I miejsce.
– Potraktowałam możliwość udziału w mistrzostwach
jako szansę, jako wyzwanie – wspomina i wyznaje: – To
niesamowite uczucie zostać mistrzem. Brakowało mi
wtedy słów, żeby wyrazić radość z tego, co się stało.

Sposób na sukces
Gdy dopytuję, czym dla niej jest przegrana, a czym
wygrana, po chwili zastanowienia, mistrzyni speed-ballu
stwierdza: – Na porażkach, jak na każdych błędach, się
uczę. Staram się pogodzić z przegraną, wyciągnąć z niej
wnioski i iść dalej, wprowadzając po drodze konieczne
zmiany. A wygrana daje mi satysfakcję (uśmiech), bardzo dużo pozytywnej energii i wzmacnia poczucie wartości. – A czego cię uczy sport? – dopytuję. – Żeby się nie
poddawać, ciągle dążyć do realizacji celu, który sobie
postawiliśmy – odpowiada szybko, jak na mistrzynię

speed–ballu przystało. I dodaje: – To trzeba robić konsekwentnie, bo z dnia na dzień niczego się nie osiągnie.
Świeżo upieczona licealistka jednak zaznacza, że to
nie sukcesy są w jej życiu najważniejsze. – Na pewno
trzeba mieć w życiu priorytety – stwierdza i dodaje, że
dla niej najważniejsza jest rodzina, zaraz potem przyjaciele, a dopiero później wszystko inne. Podkreśla: – Moi
rodzice i młodsza siostra dają mi wsparcie, mogę zawsze
na nich liczyć.
Rodzice Gabrysi, którzy są jej najwierniejszymi fanami, bardzo cieszą się z sukcesów córki. Beata Lopez przyznaje, że ich starsza latorośl wie, czego chce.
Stwierdza: – Gabi konsekwentnie realizuje wyznaczone
cele. Ona rozumie, że tylko ciężką pracą można osiągać sukces. Talent talentem, ale za nim musi iść solidny trening. I taka jest zarówno w speed–ballu, jak
i w tańcu. – A czy te pasje mają wpływ na wychowanie,
na kształtowanie charakteru Gabrysi – pytam. – Gabi
uczy się samodyscypliny, odpowiedzialności, konsekwencji, gospodarowania czasem – wylicza jej mama
i zauważa: – Czasem widzę, jak jest zmęczona, ale nie
odpuszcza. Już sobie to uświadomiła, że sukcesy stwarzają jej okazje do poznawania ludzi, różnych miejsc
w świecie,
a także zapewniają bonusy.
Takie, jak
stypendium, które właśnie
otrzymała za wysokie osiągnięcia
sportowe
i za bardzo dobre wyniki
w nauce.

Propozycja
Tych, którzy chcieliby poznać Gabriellę Lopez, już teraz
zachęcam do zainteresowania się
zbliżającymi się
mistrzostwami
Polski w speed-ballu. Zaś
pragnących
pójść śladami
mistrzyni, namawiam do zainteresowania
się tym sportem.
Wygląda na to,
że warto!
MARIA
FORTUNA–SUDOR
Zdjęcia:
arch. rodzinne
Gabrielli Lopez

Tekst: BARBARA BĄCZEK
Zdjęcia: KAJ

Speed-ball czyli…
Przemysław Wolan upowszechnia speed-ball w Polsce. Jak mówi, tę dyscyplinę sportową poznał w Egipcie,
gdzie spędzał z żoną miodowy tydzień i dokąd wrócił,
aby przez rok pracować jako animator sportu w jednym
z tamtejszych hoteli. Jako pierwszy Polak uczestniczył
w mistrzostwach świata w speed-ballu (w Kuwejcie,
w 2014 roku), a po powrocie do kraju robi wszystko, aby
tą dyscypliną zainteresować Polaków, zwłaszcza dzieci
i młodzież.
Przemysław Wolan wyjaśnia: – To sport wykorzystujący rakietki i piłeczkę. Z tym, że piłeczka znajduje się
na uwięzi; jest przymocowana żyłką o długości 150 cm
do masztu wysokości 170 cm. Piłeczka krąży wokół tego
masztu, a grać można w systemie singlowym bądź deblowym, tak jak w każdym innym sporcie z rakietkami.
To co wyróżnia speed-ball, to konkurencja super-solo,
gdzie zawodnik jest zobowiązany do gry na czas i gry
obiema rękami. Ta dyscyplina, nazywana „szybkim sportem”, w sposób szczególny rozwija koordynację (ręka –
oko) i reﬂeks. Kilkadziesiąt lat temu została wymyślona
jako element treningowy do tenisa.
W tym roku po raz drugi odbędą się w Krakowie
mistrzostwa Polski w speed-ballu. Przemysław Wolan
informuje: – To będzie sportowa impreza, zaplanowana na 23 – 24 września. Przyjedzie ok. 100 uczestników
reprezentujących wszystkie województwa. Zawodnicy
będą startować w kategorii junior i open. Najciekawiej
będzie w niedzielę, kiedy odbędą się mecze najlepszych
zawodników w tej dyscyplinie – zapewnia Przemysław
Wolan i dodaje, że zwycięzcy będą nasz kraj reprezentować na mistrzostwach świata w Egipcie. Podkreśla:
– Polska jest krajem, gdzie aktualnie najszybciej rozwija
się ta dyscyplina sportu.
(For)
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Specjalistyczne Centrum Stomatologii Rodzinnej,
Implantologii i Ortodoncji
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Clear Aligner – to innowacyjna i precyzyjna metoda
KORYGOWANIAÒ WADÒ ZGRYZUÒ POPRZEZÒ NOSZENIEÒ PRZEßROczystych nak³adek na zêby, które nie powoduj¹ niedoGODNOÜCIÒIÒDYSKOMFORTUÒZWIæZANEGOÒZÒICHÒCODZIENNYMÒ
u¿ytkowaniem.
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3RGVWDZRZ\P HOHPHQWHP VNáDGRZ\P ]DUyZQR F]\QQLNyZ Z]URVWX VNyU\ MDN L SHSW\GyZ ELRPLPHW\F]Q\FK Vą DPLQRNZDV\
: SU]\URG]LH Z\VWĊSXMH RNRáR  DPLQRNZDVyZ MHGQDN F]áRZLHN MHVW ]GROQ\ MHG\QLH GR NRU]\VWDQLD ]  DPLQRNZDVyZ
]WHMJUXS\3HSW\GVDPZVRELHMHVWáDĔFXFKHPáąF]ąF\P]HVREąDPLQRNZDV\F]\OLUXV]WRZDQLHPVXEVWDQFMLRGĪ\ZF]\FK
%H] RGSRZLHGQLHM LORĞFL SHSW\GyZ ZLą]DQLD SHSW\GRZH ZUD] ] ZLHNLHP XOHJDMą GHJUDGDFML  QDV]D VNyUD VWDMH VLĊ ZLRWND
UR]FLąJOLZDL]QDF]ąFRVSDGDMHMQDZLOĪHQLHDSURFHV\UHJHQHUDF\MQHVNyU\XOHJDMą]QDF]QHPX]DEXU]HQLX
3HSW\G\ELRPLPHW\F]QH]QDMGXMĆREHFQLH]DVWRVRZDQLHZPHG\F\QLHHVWHW\F]QHMGRSRZVWU]\P\ZDQLDQDVWċSXMĆF\FK
SURFHVyZ]DFKRG]ĆF\FKZVNyU]H
–SRZVWU]\PXMąHIHNW\QDGPLHUQHMHNVSR]\FMLVNyU\QDG]LDáDQLHSURPLHQLVáRQHF]Q\FK
RGZRGQLHQLHVNyU\GDMHHIHNWGHJUDGDFMLZáyNLHQNRODJHQRZ\FKEĊGąF\FKMHMEXGXOFHP 
–KDPXMąVWDU]HQLHVLĊVNyU\
–]DSRELHJDMąSU]HEDUZLDQLXVLĊVNyU\
–SU]HFLZG]LDáDMąZ\SDGDQLXZáRVyZ
–G]LDáDMąDQW\FHOOXOLWRZR

#ORAZÒ WIĂCEJÒ PACJENTWÒ DECYDUJEÒ SIĂÒ WåAÜNIEÒ NAÒ TæÒ
FORMĂÒ LECZENIAÒ ORTODONTYCZNEGOÒ GåWNIEÒ ZÒ UWAGIÒ NAÒ
ZAUWAêALNEÒ POZYTYWNEÒ EFEKTYÒ KOREKTYÒ WADÒ ZGRYZUÒ
ORAZÒ KOMFORTÒ NOSZENIAÒ .OWOCZESNEÒ TECHNOLOGIEÒ
WYKONANIAÒ TYCHÒ NAKåADEKÒ SPRAWIAJæ Ò êEÒ JESTÒ TOÒ FORMAÒ
bardzo precyzyjnego i bezpiecznego leczenia. Wykonanie nak³adek z miêkkiego materia³u, bez elementów
metalowych sprawia wygodê w ich noszeniu a tak¿e
nie sprawia uczucia bólu i gniecenia w jamie ustnej.
Wygodê zapewnia równie¿ ich ³atwe zdejmowanie np.
chc¹c spo¿yæ posi³ek. Kolejnym istotnym i wa¿nym
pozytywnym aspektem nak³adek jest utrzymanie ich
HIGIENYÒkÒBARDZOÒåATWOÒSIĂÒJEÒCZYÜCIÒ)DEALNEÒDOPASOWANIEÒICHÒDOÒZĂBWÒPACJENTAÒSPRAWIA ÒêEÒMOêEMYÒÜMIAĀÒ
SIĂ ÒUÜMIECHAĀÒIÒROZMAWIAĀÒBEZÒPRZESZKDÒ#ZASÒLECZEnia t¹ specjalistyczn¹ metod¹ jest skrócony do miniMUMÒ.ATOMIASTÒSAMÒPROCESÒLECZENIAÒZACZYNAÒSIĂÒODÒ
precyzyjnej konsultacji z lekarzem prowadz¹cym, który
ocenia uk³ad i wadê naszego zgryzu, stawia odpowiedni¹ diagnozê a tak¿e ocenia koszt i czas trwania leczeNIAÒ.ASTĂPNIEÒZÒPACJENTEMÒUSTALANYÒJESTÒINDYWIDUALNYÒ
PLANÒLECZENIAÒTZNÒSZACUJEMYÒEFEKTYÒLECZENIAÒORAZÒPOBIERAMYÒWYCISKÒ.AÒTYMÒETAPIEÒLEKARZÒZLECAÒWYKONANIEÒ
nak³adek w specjalistycznym laboratorium. Po tym
czasie pacjent powinien odebraæ wykonane nak³adki
i nosiæ je mo¿liwie jak najd³u¿ej w ci¹gu dnia ale i rówNIEêÒWÒNOCYÒABYÒOSIæGNæĀÒJAKÒNAJLEPSZEÒEFEKTYÒLECZEnia. Co kilka tygodni pacjent powinien zg³aszaæ siê do
lekarza prowadz¹cego po nowy zestaw nak³adek aby
precyzyjnie korygowaæ dalsze postêpy leczenia.
Kolejne zestawy nak³adek wykonuje siê po to aby coraz bardziej uskuteczniaæ leczenie oraz co wa¿niejsze je
PRZYÜPIESZAĀÒWÒCELUÒUWIDOCZNIENIAÒEFEKTWÒNOSZENIAÒ
nak³adek.
/STATNIÒ ETAPÒ LECZENIAÒ TOÒ FAZAÒ RETENCJIÒ PODCZASÒ KTREJÒ
STABILIZUJEÒSIĂÒEFEKTYÒLECZENIAÒTAKÒABYÒZAPOBIECÒNAWROtowi wady.
W naszym gabinecie mog¹ Pañstwo skorzystaæ z innowacyjnej metody korekty wad zgryzu niewidocznymi nak³adkami ortodontycznymi Clear- Aligner w atrakcyjnym systemie ratalnym.
Serdecznie zapraszamy na wizyty konsultacyjne !
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