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25 lat Festynu „Jesień Kurdwanów”

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA OGÓLNA
WULKANIZACJA

KATALIZATORY
FILTRY DPF

12 657 23 75
513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW RABATY

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

ENERGOOSZCZĘDNE, EKOLOGICZNE,
BEZPIECZNE I ANTYALERGICZNE OGRZEWANIE

1 września 2019 r. wejdzie w życie uchwała antysmo-
gowa dla Krakowa, całkowicie zakazująca palenia wę-
glem i drewnem. Uchwała zobowiązuje mieszkańców do 
wymiany kotłów na węgiel i drewno, które nie spełniają 
norm emisyjnych.         Cd. na str 3

Klima t yzacja

BIURA DO WYNAJĘCIA: 600 880 870

ul. Wielicka 250  tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

Czynne: pn. – pt.: 8 – 18, sob.: 8 – 14     www.autocenter.com.pl

NAPRAWA, OBSŁUGA
I DEZYNFEKCJA 

UKŁADU WENTYLACJI

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
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

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

Przeglądy wakacyjne!Przeglądy wakacyjne!

PRALNIA ZATRUDNI
OSOBY NA MAGIEL

Z ORZECZENIEM LEKARSKIM
LUB UCZĄCE SIĘ

501 442 772 lub 12 650 19 00
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Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Patriotyczne dyktando
„Do dyktanda trzeba dwojga, jeden pisze drugi ściąga. 

Trzeci panią zagaduje….” Po raz kolejny wybrzmiała żar-
tobliwa piosenka śpiewana od lat na uroczystym fi nale Pod-
górskiego Dyktanda. A to zostało zorganizowane po raz 16! 
Główna, konkursowa część dyktanda, miała miejsce w piątek 
25 maja w budynku XLIII LO (przy ul. Limanowskiego).

Do udziału w tegorocznym Dyktandzie zostali zaproszeni 
uczniowie klas II i III podgórskich gimnazjów oraz przedsta-
wiciele klas VII podgórskich szkół podstawowych. Na zapro-
szenie odpowiedziało 11 szkół. Po zmianach, wynikających 
z reformy oświaty, 
są to następujące 
podstawówki: 8, 
25, 26, 29, 47, 49, 
65, 149, gimnazja: 
34 i 75 oraz LO 
nr 43. Dyktando, 
przybliżające hi-
storię wyzwalania 
Podgórza i Kra-
kowa w 1918 roku, 
napisało w su-
mie 32 uczniów. 
Uczestnicy roz-
w i ą z a l i  t a k ż e 
trudną krzyżówkę, w której głównym hasłem był rzeczownik 
„Niepodległość.” W latach poprzednich recenzentem tekstu 
Dyktanda był prof. Walery Pisarek. Po jego śmierci organizato-
rzy zwrócili się o ocenę kolejnego tekstu do prof. Jana Miodka, 
który go przeczytał, ocenił pozytywnie, a na wersji przedstawio-
nej do zapoznania napisał: „Uczestnikom XVI Podgórskiego 
Dyktanda – z wielką serdecznością Jan Miodek”. 

Bezpośrednio po napisaniu Dyktanda i rozwiązaniu krzy-
żówki prace konkursowe zostały sprawdzone przez nauczycieli 
polonistów ze szkół, które uczestniczyły w Dyktandzie. Po doko-
naniu podsumowań komisja poinformowała, że zdobywczynią 
I miejsca jest Weronika Leniartek ze SP nr 49 (uczennica Anny 
Matracz – Gajko), a II i III miejsce zdobyli reprezentanci Gim-
nazjum nr 75 – Karolina Galus i Wojciech Stachnik (uczniowie 
Marii Miłowskiej). Ponadto przyznano 12 wyróżnień.  

W piątek 8 czerwca w sali widowiskowej Muzeum Podgó-
rza (przy ul. Powstańców Wielkopolskich) odbyło się uroczy-
ste podsumowanie XVI Podgórskiego Dyktanda. W spotka-
niu obok laureatów, wyróżnionych uczniów i ich opiekunów, 
uczestniczyli: Irena Legutko – wizytator Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, radni podgórskich dzielnic, XI  reprezentował 
red. Jarosław Kajdański, a XIII – jej przewodniczący Jacek 

Bednarz oraz: Aurelia Czerwińska, Teresa Kural i Bolesław 
Markiewicz. Przybyli także dyrektorzy podgórskich szkół: 
Barbara Buczkowska, Krystyna Luks i Bożena Skowronek.

Po wręczeniu cennych nagród (ufundowanych przez 
radę dzielnicy XIII, którą wsparły inne podgórskie dziel-
nice, w tym XI, na którą organizatorzy mogą od lat liczyć), 
dla laureatów i wyróżnionych, uczestniczący w spotkaniu 
obejrzeli patriotyczny program artystyczny przygotowany 
przez uczniów XLIII LO pod kierunkiem nauczycieli szko-
ły. – Jak to dobrze, że takie programy uczące patriotyzmu 

przygotowujecie 
– mówił wzruszo-
ny przedstawiciel 
radnych.  I  do-
dał ,  że s łucha-
jąc śpiewanych 
przez  uczn iów 
piosenek z lat 80. 
XX wieku, przy-
pomina ł  sob ie 
czasy, kiedy So-
lidarność walczy-
ła o odzyskanie 
wolności i god-
ności Polaków. 

W organizację tegorocznego Dyktanda zaangażowali się 
nauczyciele LO nr XLIII: Maria Fortuna-Sudor, Joanna 
Golc, Maciej Gomułka, Bożena Kiszniewska, Zofi a Mikuś, 
Paulina Warchał i Justyna Witek oraz szkolna sekretarka 
Monika Para-Zaborowska. Ze strony rady dzielnicy XIII od 
lat o organizację dyktanda dba i czyni starania radna Aurelia 
Czerwińska–Pacura.

Patronat medialny nad cyklicznym wydarzeniem, inte-
grującym szkoły z prawobrzeżnej części Krakowa, sprawuje 
m.in. podgórski miesięcznik „Wiadomości”, który jest z nami 
od pierwszej edycji konkursu. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek 
Majchrowski, który tym razem ufundował także nagrody dla 
zdobywców trzech pierwszych miejsc. Tegoroczne Podgór-
skie Dyktando, zorganizowane przez  Radę Dzielnicy XIII, 
Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i XLIII Liceum 
Ogólnokształcące, można nazwać patriotycznym –  wpisuje 
się bowiem zarówno treścią, jak również tematem programu 
artystycznego w trwające obchody 100 – lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

MARIA FORTUNA-SUDOR

fot. Maciej Gomułka

Laureaci, wyróżnieni, goście i organizatorzy XVI PD

Co nam dają artyści niepełnosprawni?

XXIV wystawa prac osób niepełnosprawnych
20 czerwca 2018 roku 

o godz. 17 w Domu Kultu-
ry SM „Nowy Bieżanów” 
przy ul. Aleksandry 11 od-
był się uroczysty wernisaż 
XXIV wystawy prac osób 
z niepełnosprawnością 
umysłową. 

Gospodynią spotka-
nia była p. KRYSTYNA 
S Z Y B A L S K A -W I L K , 
pedagog, która od blisko 
dwudziestu pięciu lat pro-
wadzi zajęcia z szeroko 
pojętej arteterapii, inte-

grując i wspierając ludzi upośledzonych i ich rodziny 
w budowaniu przyjaznego, pełnego empatii i zrozumie-
nia dla ich potrzeb środowiska. Dzięki jej staraniom 
swoje prace plastyczne zaprezentowała grupa 15 kobiet 
i mężczyzn w większości zamieszkujących Nowy Bieża-
nów i okolice, ale także specjalnie dojeżdżających na od-
bywające się dwa razy w tygodniu zajęcia dedykowane 
osobom niepełnosprawnym.

Na wystawie zgromadzono najnowsze i nieco starsze 
prace bieżanowskich artystów, pozwalające dostrzec za-
równo drogę ich indywidualnego rozwoju, jak i charakte-
rystyczny styl, będący wyrazem upodobania poszczegól-
nych osób do konkretnych rozwiązań formalnych. Artyści 
pracują bowiem według wspólnego, zadanego tematu 
czy motywu, sami jednocześnie decydując, jaka forma 
najbardziej adekwatnie odpowiada temu, co chcieliby 
wyrazić. Zobaczyć możemy zatem staranne, geometrycz-
ne abstrakcje, zdradzające dużą wrażliwość artystów na 

porządek i kolor. Są obrazy zawierające wiele kadrów 
jednocześnie (symultanicznie), opatrzone specjalnymi 
opisami i tworzące jakby epickie opowieści. Obejrzymy 
również realistyczne pejzaże miejskie i fantasmagorie, 
portrety i autoportrety, ilustracje do opowieści, rysunki 
okolicznościowe, wśród których rzuca się w oczy m. in. 
optymistyczny pochód patriotyczny z polskimi flagami. 
W twórczości osób z pracowni p. Szybalskiej-Wilk zawar-
te jest wszystko to, co porusza nas w tak zwanej sztuce 
profesjonalnej – wyrażona jest tu i miłość do najbliższych 
(zwielokrotniony symboliczny portret mamy jako płoną-
cej pochodni), radość z odnalezienia bratniej duszy (tu-
dzież dowód na doskonałe umiejętności kopiowania jak 
w dwóch niemalże identycznych rysunkach żyraf, które 
wyszły spod ręki różnych artystów), humor, a nawet cięty 
dowcip. Gdzieniegdzie odnajdziemy też zapis bolesnych 
lęków i świadomości bycia odmiennym jako konsekwencji 
nieuleczalnej choroby. Nie jest to jednak ton, który domi-
nowałby w twórczości grupy. Przeważa w niej to, co jasne, 
wielobarwne, harmonijne i pozytywne. Czego dowodzi 
olbrzymia „tapeta” skomponowana z pojedynczych prac, 
umieszczona na ścianie Sali Widowiskowej Domu Kultury.

Twórczości osób z zaburzeniami mentalnymi i psy-
chicznymi nie jest ważna ze względu na swoją jakość 
artystyczną – choć ta ostatnia jest doceniana w licznych 
konkursach krajowych i zagranicznych, które wygrywali 
podopieczni p. Szybalskiej-Wilk. Jej istotną wartością 
jest to, czego dostarcza swoim odbiorcom. Czyli osobom 
zdrowym. Otwiera ona bowiem oczy i serca, ucząc uważ-
ności, szczerości, troski o drugiego człowieka. Szczegól-
nie tego bezbronnego i potrzebującego wparcia innych. 
W tym sensie spokojne, stabilne funkcjonowanie pra-
cowni plastycznych dla osób niepełnosprawnych, takich 
jak ta w bieżanowskim Domu Kultury - jest świadectwem 
pełnej, dojrzałej kultury lokalnej społeczności, która ro-
zumie, jak wiele otrzymuje w zamian.

Paulina Korpal-Jakubec, Zdjęcia: od organizatora

Jak to się udało
O planach sprzedaży przez miasto nieużytku o pow. ok. 

10 arów przy ul. Bochenka dowiedziałem się dzięki zapy-
taniom z prasy (Piotr Rąpalski, Gazeta Krakowska). Po 
rozmowach z mieszkańcami (Agnieszka Mędrek, Stowa-
rzyszenie Drwinka) i radnymi dzielnicy ukazała się publi-
kacja, która poruszyła radnych miasta. Ci na sesji - znając 
sytuację na ul. Bochenka jako skutek polityki dogęszczania 
zabudowy w wykonaniu wiceprezydent Elżbiety Koterby - 
jednogłośnie nie zgodzili się na sprzedaż. Działka została 
uratowana. W ślad za tym ruszyła Agnieszka Mędrek, która 
zaprosiła architektkę krajobrazu (Anna Adamczyk-Wirasz-
ka), która już kiedyś brała udział w planowaniu rewitaliza-
cji os. Piaski Nowe, aby wykonała dla tego miejsca projekt 
ogrodu sensorycznego. Dokoptowała też asystenta (Dariusz 
Badurski) radnego miasta Rafała Komarewicza. Spotka-
nie odbyło się w Zarządzie Zieleni Miejskiej, gdzie dyrekcja 
i dział inwestycji (Piotr Kempf  i Jarosław Tabor) ustosun-
kowali się przychylnie do społecznego wniosku. Obiecano 
z budżetu miasta 100 tys. zł i radny Komarewicz – poprzez 
ZZM - obietnicy dotrzymał. Uzupełniające środki zadekla-
rował ZZM. Tak wygląda od podstaw praca zespołowa.

(KAJ)
komentarz ukazał się w „W” w lipcu 2017 r.

OTWARCIE „SYNESTEZJI”
6 lipca odbyło się długo wyczekiwane ofi cjalne otwar-

cie Ogrodu Sensorycznego „Synestezja” na rogu ul. 
Łużyckiej i Bochenka. 

Wśród zaproszonych 
gości był dyrektor Zarzą-
du Zieleni Miejskiej Piotr 
Kempf, radny miasta Rafał 
Komarewicz, przewodni-
czący Dzielnicy XI Krzysz-
tof Sułowski, także radni 

dzielnicy, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Drwinka i 
mieszkańcy. Uroczystość, 
w strugach ożywczego 
deszczu, prowadziła prezes 
Stowarzyszenia Drwinka 
Agnieszka Mędrek, głos 
zabrały m.in. architektki z 
Pracowni Abegor, które ogród zaprojektowały, Anna 
Adamczyk-Wiraszka i Małgorzata Florek. Wszyscy po-
dziwiali, jak można na tak niewielkiej przestrzeni wy-
czarować ogród, który (jak nazwa wskazuje) ma działać 
na wszystkie zmysły. Ogród jest podzielony na strefy, 
o których informują szczegółowe tablice, są też wydzie-
lone miejsca na rozstawienie leżaków, a także centralnie 
położony stół z ławami, jako miejsce spotkań i rozmów.

Tekst (KAJ), fot. Stowarzyszenie Drwinka
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Sztuka dobrego drukuuku

Informacje i zapisy: Kraków, ul. Prosta 35B
tel. 12 658 23 91 / kom. 515 285 909

www.przedszkolebajkowo.pl

Serdecznie zapraszamy do naszego

ŻŁOBKA 
I PRZEDSZKOLA

ENERGOOSZCZĘDNE, EKOLOGICZNE, 
BEZPIECZNE I ANTYALERGICZNE OGRZEWANIE

Już za rok wejdzie w życie uchwała antysmogowa 
dla Krakowa, całkowicie zakazująca palenia węglem 
i drewnem. Uchwała zobowiązuje mieszkańców do 
wymiany kotłów na węgiel i drewno, które nie speł-
niają norm emisyjnych. Wszystko po to, by poprawić 
poziom czystości powietrza w Krakowie oraz pod-
nieść standard życia mieszkańców.

W związku z widocznym zapotrzebowaniem na 
ekologiczne systemy grzewcze, postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw potrzebom mieszkańców. Nasza fi rma ”Po-
werwat” podjęła się wprowadzenia do swojej oferty 
energooszczędnych grzejników elektrycznych, by dać 
możliwość instalacji alternatywnego systemu grzew-
czego w domach, mieszkaniach, ale także biurach 
oraz budynkach usługowych. Grzejniki elektryczne, 

które oferujemy zostały opracowane, by możliwie jak 
najszybciej nagrzewać temperaturę powietrza w po-
mieszczeniach. Grzejnik o mocy 2000W z prędkością 
1,1  m/s emituje powietrze o temperaturze 100°C, 
dzięki czemu nagrzewa pomieszczenie 3-4 razy szyb-
ciej niż tradycyjne grzejniki elektryczne o tej samej 
mocy. Ponadto, grzejniki, które dystrybuujemy po-
siadają większą aluminiową powierzchnię grzewczą, 
co skutkuje aż 30% mniejszym zużyciem prądu w po-
równaniu do tradycyjnych grzejników elektrycznych!

Grzejnik można przymocować do ściany lub pozo-
stawić go swobodnie na kółkach. Jest bardzo lekki, 
w wersji na kółkach można w bardzo łatwy sposób 
go przemieścić. Jest to dodatkowe udogodnienie dla 
osób, które nie potrzebują ogrzewać przez cały czas 
całego domu czy mieszkania, a jedynie pojedyncze 
pomieszczenia. Ponadto urządzenie nie emituje szko-
dliwych pyłów oraz nie wywołuje efektu palenia się 
kurzu, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla 
alergików i astmatyków. Bardzo przydatną funkcją 
grzejnika jest możliwość ustalenia jaką temperaturę 
powietrza ma on utrzymywać w określonych porach 
dnia, co przyczynia się do generowania dodatkowych 
oszczędności. Dodatkowo, grzejniki wyposażone są 
w panel elektroniczny, który każdorazowo w chwili 
zmiany temperatury grzania prosi o podanie kodu 
PIN. Zabezpieczenie to daje pewność, że parametry 
grzania nie zostaną zmienione przez dzieci bądź osoby 
wynajmujące mieszkanie, co nie spowoduje zwiększe-
nia kosztów grzania.

Zastosowanie elektrycznego systemu grzewcze-
go odciąża osoby starsze od konieczności dźwiga-
nia węgla czy dokładania do pieca. Grzejniki elek-
tryczne nagrzewają pomieszczenia do ustalonej 
temperatury szybko i bezgłośnie.

Dodatkową opcją wzbogacenia wyglądu grzejni-
ka jest możliwość instalacji panelu dekoracyjnego. 
Oferujemy gotowe wzory, zachęcamy również do 
personalizacji paneli poprzez wykorzystanie swoich 
własnych materiałów. Wygląd grzejnika wraz z pane-
lem przedstawiamy na zdjęciu.

Jako ”Powerwat” oferujemy pomoc w doborze 
modelu grzejnika do pomieszczenia, jego instalacji 
oraz zapoznanie z funkcjami urządzenia. Oferujemy 
możliwość przetestowania grzejnika u siebie przez 7 

dni. Na urządzenie udzielana jest bezpłatna gwaran-
cja na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia.

Grzejniki elektryczne, które dystrybuujemy zo-
stały opracowane, a także są ręcznie wytwarzane 
w Polsce, dzięki czemu są wytrzymalsze niż trady-
cyjne modele. Energooszczędność grzejników zosta-
ła potwierdzona certyfi katami, również przez Unię 
Europejską, co można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej. Nie poprzestajemy jednak na badaniu 
naszych grzejników, chcąc dostarczyć wiarygodnych 
i rzetelnych informacji w zakresie ich innowacyjno-
ści. Dlatego zdecydowaliśmy się oddać je do badań 
laboratoryjnych na lokalnej uczelni, Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. Badania trwają, ich 
wynikami podzielimy się na naszej stronie interne-
towej. Ponadto, grzejniki elektryczne, które oferuje-
my są ekologiczne. Dzięki temu można ubiegać się 
o dofi nansowanie do ich zakupu z budżetu gminy.
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Więcej informacji o grzejnikach elektrycznych, 
które dystrybuujemy znajdą Państwo na stronie 
internetowej: www.powerwat.pl. Chętnie udzie-
limy wszelkich informacji i odpowiemy na pyta-
nia. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 
503 190 145. Zapraszamy do kontaktu!

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

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!
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Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  Wola Duchacka Wschód i Zachód 5
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•  ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ, 
PIASKI NOWE 
– 513 530 810

•  Rodzina z dzieckiem 
niepełnosprawnym poszuje 
za darmo w dobrym stanie 
mebli kuchenych, taboretow 
kuchenych, z góry dziękuję, 
proszę o sms na nr 572 189 374

Ogło sze nia drob ne 
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.plCITO-TESTCITO-TEST

Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

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

pn. – pt. 7.30 – 12.00
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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Ulica ks. Chojnackiego
Po wieloletnich staraniach jedna z bezimiennych do 

tej pory ulic w Bieżanowie otrzymała imię ks. Adolfa 
Chojnackiego (1932-2001). 

Ów kapłan był m. in. 
j e d n y m  z  k a p e l a n ó w 
„Solidarności”. Czynnie 
wspomagał Solidarność 
w okresie stanu wojenne-
go i w następnych latach. 
W 1985 r. jako admini-
strator parafi i Narodzenia 
NMP w Krakowie-Bie-
żanowie (nie był zatwier-
dzonym przez  władze 
proboszczem), udostępnił 
kościół i sale parafialne 

dla uczestników solidarnościowej głodówki rotacyjnej. 
Ksiądz kanonik był także opiekunem duchowym uczest-
ników protestu, który trwał od 19 lutego do 31 sierpnia 
w obronie więźniów politycznych i księży prześlado-
wanych przez komunistyczną bezpiekę. Ks. Chojnacki 
znalazł się na celowniku SB. Nękany, często pozbawiony 
pozbawiony wsparcia, nie poddawał się. Przygotowywa-
no m.in. zamach na jego życie. W 1986 r. przeniesiono 
go do podhalańskiego Juszczyna. Odprawiał tam Msze 
św. za Ojczyznę, w których brali udział m.in. opozycjo-
niści z całego kraju.

Z wnioskiem o nazwanie ulicy łączącej ul. Nad Serafą 
z ul. Mała Góra wystąpiła Rada Dzielnicy XII Bieżanów 
Prokocim na wniosek mieszkańców Bieżanowa.

Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu ds. Na-
zewnictwa przy Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 
Rady Miasta Krakowa decydującego każdorazowo 
w tego typu sprawach z upoważnienia Komisji. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warsza-
wie, która jest zarządcą przedmiotowej drogi wyraziła 
zgodę na nazwanie ulicy imieniem Księdza Adolfa 
Chojnackiego. Osoba patrona uzyskała również pozy-
tywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym 

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

powodem opóźnienia była konieczność uregulowania 
spraw własnościowych pod drogą i wpis do ewidencji 
nieruchomości Krakowa.

Życiorys kapłana
Adolf Chojnacki (ur. 1932 w Cichawie – zm. 2001 

w Makowie Podhalańskim) - polski duchowny ka-
tolicki, kanonik, działacz 
opozycji demokratycznej 
w PRL. Wikariusz w nastę-
pujących parafiach: Rabka 
(1956–1958), Poronin (1958–
1959), parafi i pw. Opatrzno-
ści Bożej w Bielsku-Białej 
(1959–1960), Kozy (1960), 
parafii pw. św. Mikołaja 
w Chrzanowie (1960–1964), 
Skawina (1964–1967), Nowy 
Targ (1967–1968). W latach 
1968–1969 wikariusz ekonom 
ad interim w Grabiu, następ-
nie wikariusz w Babicach 
(1969–1981) i duszpasterz 
przy kościele w Zagórzu 

(1973–1981). Członek Rady Kapłańskiej archidiece-
zji krakowskiej (1971–1975) i wicedziekan dekanatu 
chrzanowskiego (1975–1981). W latach 1981–1986 był 
proboszczem parafii na krakowskim Starym Bieża-
nowie. Został wówczas jednym z kapelanów NSZZ 
„Solidarność”. Brał udział w wydawaniu nielegalnych 
wydawnictw podziemnych. W czasie stanu wojennego 
wielokrotnie nękany i szykanowany przez Służbę Bez-
pieczeństwa. Od 18 lutego 1985 do 31 sierpnia 1985 
przyjął w swojej parafii uczestników protestu głodo-
wego po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, z udzia-
łem Anny Walentynowicz. Działalność ta spotkała się 
z prześladowaniem ze strony SB. Wybito wówczas szyby 

i zamalowano okna pleba-
nii, przecięto opony w jego 
samochodzie, spalono ga-
raż i otruto psy. W 1986 
wobec nacisków władz 
komunistycznych na kurię 
krakowską ks. Adolf Choj-
nacki został przeniesiony 
do parafii w Juszczynie. 
Tam co miesiąc rozpoczął 
odprawianie Mszy Świę-
tych za Ojczyznę. W tym 
samym roku SB przygoto-
wała zamach na jego życie, 
pozorując wypadek samo-
chodowy. W 1994 rozpo-
czął posługę duszpasterską 
wśród Polonii na rumuńskiej Bukowinie w diecezji Ja-
ssy z siedzibą w Sirecie. W latach 1995–1997 pracował 
w Archidiecezji Lwowskiej na Ukrainie. Od 1995 r. wi-
kariusz w Łucku oraz administrator parafi i Ołyka i Cu-
mań na Wołyniu, a w latach 1996–1997 proboszcz par. 
Krukienice i Myślatyce. Podupadł na zdrowiu. W końcu 
1997 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Domu Księży 
w Makowie Podhalańskim. Przyjeżdżał do Bieżanowa 
corocznie w rocznicę głodówki. Zmarł nagle (?), nie-
stety nie przeprowadzono sekcji zwłok, i jak się wydaje 
pochowano pośpiesznie, w Juszczynie. Księże Kanoni-
ku, jakże brakuje cię dzisiaj!

Tekst i zdjęcia archiwalne: Stanisław Kumon

DO REDAKCJI: 
Na winiecie wyliczane są osiedla: Bieżanów, Bieżanów 

Nowy, Kozłówek...  Ale prawidłowa nazwa osiedla to NA 
KOZŁÓWCE! (Prócz Kozłówki była też Baranówka).

Zygmunt
Od redakcji:
Jest także słynniejsza Kozłówka ze słynnym pałacem 

i Muzeum Zamoyskich, jedna z pereł Lubelszczyzny... 
Ale to na marginesie. Ma Pan rację. Temat prawidłowej 
nazwy powraca, ale są też nazwy potoczne, ogólnie przy-
jęte i mieszkańcy Krakowa, w tym Podgórza mówią „Ko-
złówek” i każdy wie, o jakie miejsce chodzi. Puryzm ety-
mologiczny zostawiamy autorom publikacji naukowych.

WAKACYJNE PRZY MAKI cz. 2
Przygotowała: IZABELA CZOSNYKA, archiwum „W”

Kiszony kalafi or
Składniki na litrowy słoik: ok. połowy kalafi ora, ga-

łązki kopru, kilka ząbków czosnku, liść winorośli, liść 
czarnej porzeczki, liść wiśni, korzeń chrzanu, 1/4 łyżecz-
ki ziaren gorczycy, 1/4 łyżeczki płatków chili, solanka 
(1 litr wrzątku, 5 dag soli)

Kalafi ora podzielić na niewielkie różyczki.
Następnie wszystkie składniki ułożyć w słoiku. 

Wodę zagotować, rozpuścić sól i gorącą solanką za-
lać kalafi or. Odstawić na minimum 2 – 4 tygodni. Im 
dłużej kalafior się kisi, tym będzie bardziej miękki.
Uwaga: do 2 tygodni podczas kiszenia trochę niesym-
patycznie pachnie.

Podczas kiszenia sprawdzać słoiki, czy nie powstał 
brzydki biały nalot (usunąć go w razie potrzeby z po-
wierzchni płynu). Jeśli część solanki wykipiała ze słoika 
podczas zachodzących procesów kiszenia, uzupełnić ją.

Wytrzeć kant słoika papierowym ręcznikiem i zakręć 
go wyparzonymi przykrywkami.

Można go jeść zamiast ogórków lub wykorzystywać 
w podobny sposób, czyli jako zakąskę czy składnik sałatek.

Czekoladowe ciasto z buraków
Składniki: 360 g ugotowanych buraków, 300 ml oleju 

z pestek winogron, 5 jaj, 260 g mąki tortowej, 100 g ka-
kao, 360 g cukru pudru, 1 opakowanie cukru waniliowe-
go, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, skórka 
otarta z pomarańczy dodatkowo: tabliczka (100 g) czeko-
lady, trochę śmietanki kremówki, orzechy włoskie

Ugotowane i ostudzone buraki obrać ze skórki i ze-
trzeć na tarce o drobnych oczkach.

Wymieszać z olejem i rozmącić porządnie z jajami, 
posolić.

W osobnej misce przygotować sypkie składniki, tj. 
przesianą mąkę, cukier puder, kakao i proszek do pie-
czenia. Wsypać cukier waniliowy oraz zetrzeć skórkę 
z wyparzonej i wyszorowanej pomarańczy.

Zmieszać sypkie składniki z buraczaną masą.
Wyłożyć do keksówki (długiej na 30 cm), wysmarowa-

nej tłuszczem i wysypanej bułką tartą.
Piec przez ok. 1 godzinę w temperaturze 170-180 °C. 

Potem przykryć papierem do pieczenia lub aluminiową 
folią i dopiekać przez 15-20 minut – do suchego patyczka. 
Wystudzić w piekarniku. Ostrożnie wyjąć z foremki.

Z czekolady i śmietanki przygotować polewę – najle-
piej na tzw. łaźni wodnej. Wystudzone ciasto przyozdobić 
polewą i pokruszonymi orzechami włoskimi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Jeśli jest problem, dotyczący naszej lokalnej 
społeczności, jeśli znacie Państwo ciekawą, oryginalną, 
wyjątkową osobę, którą warto przedstawić – to prosimy 
o informacje: 

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl 
lub kom. 504 853 960
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prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

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

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

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

DO UBEZPIECZENIA OBIAD GRATIS

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

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

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39 (koło poczty)

e-mail: rafal.66 op.pl 

tel. 502 34 86 84

KSERO 
WYDRUKI 
WIELKOFORMATOWE 

z DWG i PDF

NA SPECJALNE 
OKAZJE 

Redakcja miesięcznika lokalnego 
„WIADOMOŚCI” 

(www.wiadomoscipodgorze.pl) 
zaprasza do współpracy 
Osoby i Firmy, które są 

zainteresowane przygotowaniem 
przez nas numerów monografi cznych 

na specjalne okazje.
Nasze pismo ma ponad 

20-letnią tradycję, 
jest bezpłatne i dostępne 

dla każdego. 
Informacje: kom. 504 853 960

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Kto się reklamuje,
ten Klientów zyskuje!
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
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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
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                                Zaffiro – nowoczesna technologia 
                             w służbie Twojemu pięknu! 

Skorzystaj z nowych promocji w Studio Dermamax: 
 - makijaż okolicznościowy – 120 zł 

- wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym 500 zł 
- usuwanie cieni pod oczami – 150 zł 

- peeling kawitacyjny + maska kolagenowa –100 zł 
- oczyszczanie twarzy z maską kolagenową – 150 zł 

Studio Laseroterapii i Medycyny Estetycznej Dermamax 
ul. Nowosądecka 46, 30-683 Kraków  

Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 8:00 – 22:00 Sob. 9:00 – 15:00 
Rejestracja: +48 883-599-007  

Zajrzyj na naszą stronę internetową: www.dermamax.pl 

EFEKTY ZABIEGU ZAFFIRO: 
- redukuje i modeluje zwiotczałą skórę na twarzy, szyi i dekolcie 

- poprawia owal twarzy i podnosi opadające policzki, 
- spłyca bruzdy wargowonosowe 
- skutecznie wygładza zmarszczki,  

- zwiększa napięcie i elastyczność skóry, 
- obkurcza skórę na brzuchu, 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ 

                      +48 883-599-007 

PROMOCJA! 
TWARZ, SZYJA, DEKOLT  

OD 500 ZŁ za wybraną 
okolicę ciała 

„WIADOMOŚCI”: 30-693 Kraków, ul. Urwana 10 m 2, tel. kom. 504 853 960, e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl, www.wiadomoscipodgorze.pl 
Redaktor naczelny: Jarosław Kajdański. Stali współpracownicy: Barbara Bączek, Elżbieta Ćwik, Izabela Czosnyka, Krzysztof Duliński, Maria Fortuna-Sudor, Krzysztof Janik. 
Redaktor techniczny: Jarosław Jagła, Wojciech Jelonek. Wydawca: „ARGO”. Druk: LEYKO, Kraków, ul. Romanowicza 11, tel. 12 656 44 87. Nakład: 9 000 egz. bezpłatnych. 

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania tekstów i zmiany ich tytułów oraz nieponoszenia odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. PL ISSN 1507-6105

        NIEWIDOCZNE NAKŁADKI 
PROSTUJĄCE ZĘBY CLEAR-ALIGNER  
to skuteczna i precyzyjna metoda korygowania 
wad zgryzu poprzez noszenie przeźroczystych 
nakładek na zęby, które nie powodują 
niedogodności i dyskomfortu związanego z ich 
codziennym użytkowaniem.  
Coraz więcej pacjentów decyduje się właśnie na 
tą formę leczenia ortodontycznego głównie z 
uwagi na zauważalne pozytywne efekty 
prostowania zębów oraz komfort noszenia. 
Nowoczesne technologie wykonania tych 
nakładek sprawiają, że jest to forma bardzo 
precyzyjnego i bezpiecznego leczenia. 
Wykonanie nakładek z miękkiego materiału, bez 
elementów metalowych sprawia wygodę w ich 
noszeniu a także nie sprawia uczucia bólu i 
gniecenia w jamie ustnej. Wygodę zapewnia 
również ich łatwe zdejmowanie np. chcąc spożyć 
posiłek. Kolejnym istotnym i ważnym 
pozytywnym aspektem nakładek jest utrzymanie 
ich higieny – bardzo łatwo się je czyści. Idealne 
dopasowanie ich do zębów pacjenta sprawia, że 
możemy śmiać się, uśmiechać i rozmawiać bez 
przeszkód. Czas leczenia tą specjalistyczną 
metodą jest skrócony do minimum. Natomiast 
sam proces leczenia zaczyna się od precyzyjnej 
konsultacji z lekarzem prowadzącym, który 
ocenia układ i wadę naszego zgryzu, stawia 
odpowiednią diagnozę a także ocenia koszt i czas 
trwania leczenia. Następnie z pacjentem 
ustalany jest indywidualny plan leczenia tzn. 
szacujemy efekty leczenia oraz pobieramy 
wycisk. Na tym etapie lekarz zleca wykonanie 
nakładek w specjalistycznym laboratorium.  
Po tym czasie pacjent powinien odebrać 
wykonane nakładki i nosić je możliwie jak 
najdłużej w ciągu dnia ale i również w nocy aby 
osiągnąć jak najlepsze efekty leczenia. Co kilka 
tygodni pacjent powinien zgłaszać się do lekarza 
prowadzącego po nowy zestaw nakładek aby 
precyzyjnie korygować dalsze postępy leczenia. 
        ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE! 

REJESTRACJA:  
883-699-007 LUB (12) 307-05-97 

CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I 
IMPLANTOLOGII DENTAMAX 

UL. NOWOSĄDECKA 46 
Pon-Pt: 8-22, Sob: 8-15 
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