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Kraków

Powstanie Park Rzeczny Wilgi

„Jak uratowano Wilgę” - tak pisaliśmy w maju 2012 r.: „17 listopada 2011
r. została podpisana umowa w sprawie
zamiany działek między Gminą Kraków
i właścicielem terenu nad rzeką Wilgą.
Oznaczało to uratowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Wilgi przed intensywną zabudową wysokimi blokami”.
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RABATY
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PIOMAR, Wola Duchacka,
ul.Dauna 95A (wjazd od Nowosądeckiej) FILTRY DPF
513 096 771

Starania grupy mieszkańców o Park Rzeczny Wilgi
trwają już 13 lat! W końcu pojawiają się znaki, że sprawa doczeka się szczęśliwego ﬁnału. Wydział Architektury i Urbanistyki wydał pozwolenie na budowę, na liście
rankingowej miejskich inwestycji na rok 2020 zaproponowano na tę inwestycję 8 mln zł. Teraz wszystko w rękach radnych, którzy zdecydują, czy to zadanie znajdzie
się w przyszłorocznym budżecie miasta.
Pierwsze głosy o konieczności utworzenia parku
wzdłuż rzeki Wilgi, od jej ujścia do Wisły aż po ul. Do
Wilgi/ Ruczaj, pojawiły się już w 2006 r. Rok później powstało stowarzyszenie przypominające o tej inicjatywie
i zwracające uwagę na walory przyrodnicze terenów nad
tą rzeką. Dość powiedzieć, że wzdłuż jej brzegu gniazduje ok. 30 gatunków ptaków, a kolejne 50 odwiedza teren
sezonowo. Badania przeprowadzone podczas tworzenia
mapy roślinności Krakowa wykazały, że prawy brzeg
Wilgi (w ok. ul. Borsuczej) jest najbardziej unikalnym
biotopem w mieście.
Cd. na str. 3
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BOCCIA
Wywodzi się z popularnej we Francji i Włoszech gry w bule. Dedykowana osobom niepełnosprawnym ruchowo, jednak swoich sił
może spróbować w niej każdy. Przedstawiamy
boccię – dyscyplinę paraolimpijską, którą trenują także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Dobczyckiej.

Zasady gry
Na czym polega boccia i jakie są jej podstawowe zasady,
opowiedziała nam Renata Pisarek z Fundacji „Szkoła bez
Barier”, odpowiedzialnej między innymi za zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych nr 11:
Komplet do gry w boccię składa się z trzynastu bil – sześciu czerwonych, sześciu niebieskich i jednej białej. Są one
wypełnione granulatem, skórzane, dzięki czemu osobom
niepełnosprawnym łatwo jest je chwycić. Mają również
określoną wagę (niecałe 300 gramów) oraz objętość, różnią
się natomiast twardością.
Cd. na str. 6
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Lokalne Forum
email: wiadomosci.krakow@wp.pl
Przygotowanie parku, oprócz standardowych prac przy
alejkach czy nasadzeniach, obejmuje też rewitalizację
cennych z przyrodniczego punktu widzenia stawów,
w czym muszą uczestniczyć przyrodnicy.

Koniec czekania. Rusza budowa
parku Duchackiego

Lokalne Forum
email: wiadomosci.krakow@wp.pl
wie Krzysztof Urbańczyk (STAR-KOP) i Mariusz Czerwonka (ZZM) z rodowitą wolanką, Krystyną Zawadzką,
działaczką Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej,
Pani Krystyna organizuje w Klubie Wola Duchacka zajęcia dla ludzi starszych - czekają od dawna, aby móc
usiąść na ławkach w parku. Tylko tyle i aż tyle.
Fot. Jaro Gawlik
Od redakcji:
Z chwilą zamknięcia tego numeru prace się jeszcze
nie zaczęły...
(KAJ)

Dolina Kurczaba

Na ten moment mieszkańcy dzielnicy czekali od
lat. Lada moment rozpocznie się pierwszy etap budowy parku Duchackiego.
Zarząd Zieleni Miejskiej ma już oﬁcjalnie wybranego
wykonawcę pierwszego etapu prac przy zagospodarowaniu terenu parku Duchackiego. Inwestycja obejmie część
poniżej zabytkowego dworu, wraz z rewitalizacją stawów.
To w praktyce większość docelowej powierzchni parku.
Prace wykona ﬁrma STAR-KOP, za niecałe 2,4 mln
zł. Konkurencyjna oferta była o pół miliona droższa.
Formalności związane z przetargiem przedłużały się, co
budziło wśród mieszkańców obawy, że po raz kolejny coś
stanie na przeszkodzie i zapowiadana od lat inwestycja
będzie musiała czekać kolejne miesiące czy lata.

Podpisane
Tym razem mogą już być spokojni. – Umowa z wykonawcą została podpisana. W poniedziałek przekażemy
mu plac budowy – zapowiada Jarosław Tabor, wicedyrektor ZZM.
Ten etap ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.
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Te zdjęcia wyznaczały przez lata naszą walkę o Park Duchacki
Fot. Jarosław Kajdański

Dwór zwiększy koszty
Niszczejący dwór i teren położony powyżej będą musiały poczekać na drugi etap, który ma się zakończyć do
2022 roku. Jego koszty będą prawdopodobnie wielokrotnie większe, w związku z potrzebą remontu i adaptacji zabytkowego obiektu, który – nieużytkowany od dłuższego
czasu – jest w coraz gorszym stanie.
Źródło: portal Lovekrakow, Jakub Drath, 26.09.2019
PS.
W dniu 30 września nastąpiło podpisanie przekazania
terenu budowy ﬁrmie ‚STAR-KOP” z Czernichowa. Pano-

W Krakowie może powstać nowy, spory park.
Chodzi o zielony teren przy ulicy Wielickiej, wstępnie nazwany Dolina Kurczaba. Radni przyjęli właśnie uchwałę, w której wzywają prezydenta do
utworzenia tam urządzonego terenu zielonego.
Chodzi o blisko dwuhektarowy teren pomiędzy ulicami Wielicką i Kurczaba. To zielony teren, ale zaniedbany i nieuporządkowany. Okoliczni mieszkańcy chcą tam
parku z prawdziwego zdarzenia. W tej sprawie zebrali
ponad 1000 podpisów w jeden dzień.
Temat podjęli radni dzielnicowy Jan Tworzydło
i Krzysztof Rozmus. W imieniu mieszkańców i radnych
dzielnicowych grupa radnych miejskich wystąpiła do prezydenta z uchwałą kierunkową, aby określić możliwości
utworzenia tam parku. Uchwałę przyjęto w środę.
- Za powstaniem parku przemawia, że to działka
gminna. Teren jednak obecnie zaniedbany i niedostępny
dla mieszkańców. Trzeba go uporządkować, zamontować ławki i wybudować alejki, przywrócić teren mieszkańcom - mówi Mariusz Kękuś (PiS), jeden ze współautorów uchwały. Teren jest niezagrożony zabudową,
bo jest on objęty planem miejscowym dla wybranych
terenów zielonych.
O dziwo, uchwała wywołała dyskusję, choć z reguły
większość radnych popiera działania związane z terenami zielonymi. Radny Michał Starobrat (Koalicja Obywatelska) wskazywał, że choć uchwałę popierają, to w ten
sposób daje się nadzieje mieszkańcom, że jakiś teren
zielony może szybko powstać, bo wystarczy zebrać tysiąc
podpisów. Zwrócił uwagę, że lista inwestycji Zarządu
Zieleni Miejskie jest długa, a na realizację większości
z nich nie ma pieniędzy.
Źródło: portal naszemiasto.pl., Piotr Ogórek, 25.09.19

DOM CECHOWY – Cechowa 93

Wybudowany przed wojną staraniem i ze środków Cechu Rzeźników i Masarzy w Piaskach Wielkich. Był ich chlubą, tutaj odbywały się spotkania,
wesela, imprezy kulturalne, stanowił – obok kościoła i KS Orzeł – centrum życia piaszczańskiej
społeczności. Po wojnie działała tu m.in. poczta.
Od niego nazwano główną ulicę. Niestety od lat popada w ruinę. Piaszczanie nie wydają się być zainteresowani jego ratowaniem. Skomplikowany jest
stan własności, który mozolnie wyjaśnia Wydział
Skarbu UMK.
Wielokrotnie rozmawiałem z dozorcą obiektu
Franciszkiem Wrześniem, który tam mieszka od urodzenia. Jego rodzice przyjechali do Piasków Wielkich
z Limanowej, gdzie zostali przez Niemców wyrzuceni
z domu podczas okupacji. Mówi i pokazuje, że w Domu

Cechowym wszystko próchnieje i się sypie. W oﬁcynie
nadal działa p. Grabowski, który, jak usłyszałem, podnajmuje pomieszczenia dla Żydów na ich wyroby piekarnicze. O Dom Cechowy przed laty wystąpiło na drogę
sądową Stowarzyszenie Miłośników Piasków Wielkich,
ale przegrało 4 rozprawy z p. Grabowskim. Obiekt został częściowo wyremontowany, zdaniem dozorcy to
było jakieś 25 lata temu, ale to była fuszerka, dach zaczął przeciekać, i tak jest do dziś. W sieni nadal dumnie wisi historyczna tablica „Na pamiątkę wskrzeszenia
Ojczyzny, ku chwale Bożej i pożytkowi tutejszych mistrzów rzeźników i masarzy Dom ten zbudowano w roku
1934”. Na fasadzie domu przy fundamencie jest data
rozpoczęcia budowy w roku 1932.
Po drugiej stronie Cechowej była piaszczańska rzeźnia,
budynek stoi nadal, przez jakiś czas była tam „Vistula”.
Gdy byłem radnym dzielnicy walczyłem o ocalenie tej
pamiątki, ale się nie udało. Po publikacji tekstu w miesięczniku „Wiadomości” zgłosił się lokalny prywatny
przedsiębiorca, który chciał tam przenieść swoją pralnię
i magiel, z poszanowaniem substancji historycznej. Poradziłem mu wystąpić z pismem do Wydziału Skarbu,
pomogłem to pismo zredagować. I na tym się skończyło.
http://wiadomoscipodgorze.pl/niszczeje-dom-cechowy/
Tekst i fot. JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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Powstanie Park Rzeczny Wilgi

Cd. ze str. 1

Długie starania
Przez kolejne lata Stowarzyszenie Parku Rzecznego
Wilga niestrudzenie walczyło o pokonanie kolejnych
kłopotów pojawiających się na drodze do realizacji tej
inicjatywy. Nie było to łatwe, bo wiele terenów ma nieuregulowany stan prawny, a sytuację komplikuje sama
rzeka, która meandrując, zmieniała na przestrzeni lat
swoje korytu. Trzeba było też przekonać urzędników
do pójścia na ugodę z deweloperem, który chciał nad
Wilgą budować osiedle (w końcu doszło do porozumienia i wymiany działek), zwalczać pomysły zmierzające
do pełnego „ucywilizowania” brzegów rzeki. – Pomocy
szukaliśmy nawet na szczeblu ministerialnym, ale chyba
w końcu się udało, powstanie Parku jest coraz bardziej
realne – mówi Zoﬁa Kalinowska, prezes wspomnianego
stowarzyszenia.

Między Kobierzyńską a Rzemieślniczą
Można uznać, że część parku już istnieje – to teren między ul. Kobierzyńską a Rzemieślniczą, zagospodarowany przez dewelopera, który wybudował
w pobliżu bloki. Fakt, że na tym odcinku pojawiła
się betonowa alejka i ścieżka rowerowa oraz specyficznie urządzony plac zabaw, wywołał wiele emocji.
Zwracano uwagę, że ideą parków rzecznych jest zachowanie cennych przyrodniczo obszarów, a nie ich
nachalne urbanizowanie.

Przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej zapewniali
wówczas, że na kolejnym etapie zagospodarowywania
parku, obejmującym tereny od ul. Rzemieślniczej przez
ul. Brożka, aż po ul. Do Wilgi, realizowane będą działania możliwie jak najmniej ingerujące
w przyrodą.

3
Zadanie znajduje się na liście rankingowej miejskich
inwestycji w zakresie zieleni na rok 2020 z kwotą 8 mln zł.
W związku z tym Rada Dzielnicy IX na wrześniowej sesji
uchwaliła wniosek popierający umieszczenie tej inwestycji
w Budżecie Miasta Krakowa na przyszły rok. – Cieszymy się,
że wreszcie widać pozytywy w tej sprawie. Lobbujemy u radnych i władz miasta za powstaniem Parku Rzecznego Wilgi
w 2020 r. Gdyby to się nie udało, to chcemy, by na ten cel
przeznaczono jak najwięcej środków. Jak ruszymy z pracami,

Od Rzemieślniczej
aż po Do Wilgi
Najprawdopodobniej tak się stanie.
Przygotowany projekt zakłada, że tylko
główny ciąg komunikacyjny, będący kontynuacją istniejącego już traktu, będzie
wybetonowany i oświetlony. Pozostałe
alejki zostaną poprowadzone po wydeptanych dziś ścieżkach i będą pokryte ekologiczną, przepuszczalną nawierzchnią.
Umożliwi to swobodne poruszanie się po
parku osobom niepełnosprawnym i z wózkami dziecięcymi.
Wzdłuż alejek znajdą się ławki,
kosze na śmieci, kilka elementów ścieżki zdrowia,
drewniana konstrukcja przypominająca amfiteatr
umożliwiająca przeprowadzanie zajęć warsztatowych
w plenerze. Planowane jest też wytyczenie ścieżki
edukacyjnej.
W efekcie powstanie bezpieczna,
dostępna dla wszystkich mieszkańców
przestrzeń, zapewniająca jednocześnie
ochronę bogactwa przyrodniczego okolicy. Jej zachodnią granicę będzie stanowiła Wilga, a wschodnią tereny zajezdni
tramwajowej i ul. Borsucza.

Przyspieszenie działań
W czerwcu br. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Dzielnicy IX, Stowarzyszenia Parku Rzecznego Wilga oraz urzędników, na którym ci ostatni zapewniali
o przyspieszeniu prac nad powstaniem
Parku. We wrześniu Wydział Architektury
i Urbanistyki UMK wydał pozwolenie na
realizację opracowanego projektu.

to trzeba je będzie skończyć – mówi z optymizmem Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX Bogusław Gołas.
Za powstaniem Parku opowiada się także Włodzimierz
Pietrus, wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
- Park Rzeczny Wilgi ma twarde podstawy do tego, by go
sukcesywnie urządzać. Istnieje jego planistyczna ochrona
prawna, trwa proces rozszerzania go o nowe, gminne tereny zielone. W najbliższej czasie Rada Miasta Krakowa
rozpocznie wraz z Prezydentem procedurę uchwalania
budżetu miasta na rok 2020, w którym ma szansę znaleźć
się ﬁnansowanie dla Parku Rzecznego Wilga.
Należy mieć nadzieję, że inwestycja znajdzie się
w przyszłorocznym budżecie Miasta i za wkrótce zyskamy nowy, atrakcyjny obszar sprzyjający rekreacji
i wypoczynkowi. Co ważne, zachowany zostanie cenny
przyrodniczo teren stanowiąc także naturalny korytarz
przewietrzania Krakowa.
KRZYSZTOF DULIŃSKI
fot. Renata Grotowska, arch. „W”
wizualizacja: Gajda, Architektura Krajobrazu
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BEZPIECZNE CIEPŁO

228 zł

Polskie Energooszczędne Grzejniki Elektryczne

57 m

BEZ WYSIŁKU, PROSTO I OSZCZĘDNIE!

opatentowane rozwiązanie

średni miesięczny koszt
ogrzewania powierzchni
w sezonie grzewczym

bezpieczne i komfortowe

1
energooszczędne i pod kontrolą

intuicyjne i gotowe do działania

*

3

wszechstronne i elastyczne

2000W
lub
1500W

B
1000W

C
1000W
lub
600W

D
600W

2
4

5

szerokie zastosowania

łatwy w aranżacji wnętrz

A

2

(mm) wysokość/szerokość/głębokość/(kg)
A: 485 x 840 x 150/ waga: 7,8 kg
B: 485 x 480 x 150/ waga: 5,2 kg
C: 285 x 840 x 150/ waga: 6,0 kg
D: 285 x 480 x 150/ waga: 4,0 kg

dostawa GRATIS

NOGEN Małopolska tel.: 503 190 145

Mieszkanie w nowym budownictwie,
współczynnik izolacji U=0,3; wilgotność 40-60%,
śr. temperatura wew. 20 st. C, sezon grzewczy 6 m-cy,
prawidłowy montaż i eksploatacja grzejników

miesięczne koszty eksploatacji
moc grzejnika

powierzchnia

[W]

pokoju [m ]

pokoju [zł]

1

600

6,25

25,00

2

1000

14,50

58,00

3

600

8,75

35,00

4

600

8,75

35,00

5

1500

18,75

75,00

suma

57,00

228,00

pokój

2

koszt ogrzania

*3 razy mniejsze zużycie prądu w porównaniu
z ogólnodostępnymi grzejnikami elektrycznymi

4

WIADOMOŚCI
 – Pasażerowie na przystan-

ku koło Kabla w kierunku:
Kurdwanów, Bieżanów nie zasługują na wiatę? Za to mają
metalowe ławeczki, na których
latem przypiekają tyłek, a zimą
przymarzają – napisała Bożena
Izabella Kiedacz. Wyjaśniono,
że na wiaty nie ma miejsca.
Szkoda, że nie wymyślono jakiegoś rozwiązania w ramach
akcji „Adasię”. Fot. „W”.
 Budowa drogi dojazdowej
do budowy basenu na Kozłówce. Konﬂikt interesów z sąsiednim Parkiem Rzecznym Drwinka.
 Przy ul. Bochenka, na byłym parkingu przy szpitalu św.
Rafała trwa budowa nowych
bloków wysokiej zabudowy. Będzie jeszcze ciaśniej
i duszniej. Brawo decydenci, którzy bajerują o walce
ze smogiem!
 Mieszkańcy bloku przy
ul. Włoskiej 17 są oburzeni
wycinką starego żywopłotu pod ich oknami, był liguster.
teraz ma być berberys.
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mural? Tak, żeby wyglądał
jeszcze lepiej! Zniszczeń
użyć kreatywnie”. Brawo!
 Do końca listopada br.
będzie trwał remont schodów i podjazdu do Kaplicy
z Cudownym Obrazem Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach.

Sygnały

 W okolicy Bonarki bu-

 Na Kurdwanowie, w okolicy przychodni przy ul. Wysłouchów powstaje nowy blok.
 – Przecieka wiata na przystanku „Bochenka” w kierunku
miasta – zgłasza mieszkanka.
 – Oznakowano przejścia dla
pieszych na nowym skrzyżowaniu na Kurdwanowie: ul. Wysłouchów – Kordiana – Bojki.



Sygnalizowaliśmy akt
wandalizmu na muralu przy
ul. Wielickiej. Jego autor,
Tomasz Wełna, przy dopingu aktywistów, naprawił swoje dzieło i zakomunikował: „Jak naprawić zdewastowany

dowana jest ciekawa ścieżka pieszo – rowerowa. To
naprawdę duża sprawa!
Budowa kładki pieszo-rowerowej „ruszyła z kopyta”.
Kładka pozwoli na bezkolizyjne i komfortowe pokonanie przez pieszych i rowerzystów węzła Kamieńskiego-Powstańców Śląskich oraz torów
kolejowych. Inwestycja ma być
gotowa na wiosnę przyszłego roku
(źródło: Krakow.pl)
 „Duch” Drwinki uchwycony
przez przechodnia na mostku na
Facimiechu.

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

CITO-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

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

prawdopodobnie NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIA 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 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

USG
• jama brzuszna
• prostata
• tarczyca
• piersi • naczynia
szyjne i kręgowe
• echo serca
12 658 16 11
12 658 89 01
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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
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Ogło szenia drob ne wiadomosci.krakow@wp.pl
• ODDAM MEBLE, segment
meblościanka – 880 251 818
• PILNIE POSZUKUJĘ osoby
mieszkającej w Prokocimiu
w rejonie ulic Teligi lub Kurczaba
do wyprowadzania małego psa.
Zainteresowanych proszę
o kontakt pod tel. 661 570 666
lub tel. 519 399 939
• ROBIĘ NA DRUTACH DLA
BIEDNYCH. Rękawiczki, skarpety,
szaliki, czapki. Chętnie przyjmę
zbędne gałki wełny – 691 598 001

• ODDAM archiwalne numery
„Moich robótek”, ”Robótek
ręcznych”, ”Burdy”, ”Anny”, ”Diany”
i podobnych. Kontakt –508 576 571
• POKÓJ przy rodzinie wynajmę
studentce – tel. 507 528 588 (po
godz.16)
• MASZYNĘ krawiecką w dobrym
stanie niedrogo sprzedam
– tel. 517 639 675
• ZNALEZIONO zegarek na placu
targowym – Na Kozłówku w 2018r.
Kontakt – tel. 721 060 023
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Cd. ze str. 1
Rywalizacja może odbywać się jeden na jednego, parami
lub w dwóch drużynach trzyosobowych. Mecz dwóch zawodników składa się z czterech rund – każda z nich toczy
się do wyrzucenia wszystkich bil. W przypadku dwóch drużyn trzyosobowych rozgrywanych jest sześć rund.
Jak wygląda gra? Na boisko (o wymiarach 12,5 m x 6 m)
wyrzuca się bilę białą, a następnie kolejno bile kolorowe. Białą bilę w poszczególnych rundach gracze wyrzucają na zmianę. W meczu zawsze uczestniczy sędzia
stolikowy, który mierzy czas, oraz sędzia boiskowy, pokazujący zawodnikom, kto w danym momencie ma rzucać. Gdy na boisku znajduje się po jednej bili każdego
koloru, sędzia mierzy odległość odpowiednio czerwonej
i niebieskiej od białej, po czym rzuca zawodnik, którego
bila jest dalej. Wykonuje on rzuty do momentu, aż sytuacja ulegnie zmianie, czyli wyrzucona przez niego bila
znajdzie się bliżej niż przeciwnika, lub do wykorzystania
kompletu swoich bil.
Po wyrzuceniu przez graczy wszystkich bil sędzia
sprawdza, ile bil jednego koloru jest bliżej białej i to one
punktują. Jeśli na przykład najbliżej są trzy bile czerwone,
a czwarta jest już niebieska, wynik wynosi 3:0. Czasami,
chociaż niezbyt często, zdarza się, że bile są w równej odległości – wówczas mamy remis. Najczęściej z taką sytuacją
spotykamy się, gdy bile kolorowe są „przyklejone” do białej, co oznacza, że zawodnicy rzucali bardzo celnie. Jeżeli
po czterech rundach nie zapadnie rozstrzygnięcie, istnieje
możliwość dogrywki.
Zawodnicy podzieleni są na klasy, w zależności od stopnia niepełnosprawności: BC1, BC2, BC4 i BC5 to osoby,
które rzucają samodzielnie, natomiast BC3 używają sprzętu
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Uwagi o Facebooku
Facebook sprzyja potępieńczej polaryzacji poglądów u nas
i wszędzie. Tworzy sztuczne światy i nas w nich osadza. I co
z tego ma?
Prof. B.F. Skinner z Harvardu umieścił mysz w klatce z podajnikiem karmy i przyciskiem. W podajniku była zawsze ta
sama porcja jedzenia. Mysz szybko opanowała mechanizm
i naciskała przycisk, jeśli była głodna. Wtedy Skinner zaczął
zasilać podajnik nieregularnie - raz małą, raz dużą ilością
karmy. Tego już mysz nie zdołała kontrolować; niezależnie od
głodu kompulsywnie naciskała dźwignię. Stała się niewolnicą
mechanizmu.
Nie inaczej działa Facebook. Nowego użytkownika nęci karuzelą przypadkowych postów i informacji. Jak mysz z eksperymentu coś lajkujemy, komentujemy, a algorytm ustala nasz
profil emocjonalny i proponuje podobnie reagujących znajomych oraz tematy bliskie temu, co nas zainteresowało. Polubiłeś wpis o różach, pokażą ci dalie i mieczyki. Spodobał ci się
żyletkarski komentarz polityczny, dostaniesz inne w podobnym
klimacie. Algorytm godzina po godzinie pracuje dla ciebie.
Ma dostarczyć maksimum emocji, z których najsilniejszą jest
gniew. Gniew wyzwala najwięcej dopaminy kontrolującej bodziec nagrody - daje przyjemność i żąda więcej. Polubienia,
powiadomienia, alerty mają sygnalizować, że dzieje się coś
ważnego, a więc i my jesteśmy ważni.
W jakim celu Facebook tak się trudzi? Bo serwując silne
emocje, najłatwiej nas przywiązać. Kompulsywnie przeglądamy strumień postów w oczekiwaniu na „coś”, co współgra
z naszą wizją świata. Z miliardów wpisów algorytm wybiera
te, które pojawią się na naszym ekranie. Pod tym kątem proponuje nowych znajomych i nowe strony. I tak zapędza nas do
narożnika.
Otoczeni podobnymi do nas, karmieni tematami, na jakie
czekamy, jesteśmy spychani do niszy. Inne wrażliwości i inne
wizje świata znikają z ekranu. Miłośnikom kwiatów wielkiej

Kuszenie św Antoniego (fragment), Hiernonim Bosch, r. 1506

BOCCIA
wspomagającego (tzw. rampy) i grają z asystentem sportowym. W czasie meczu asystent nie może się odwrócić,
wykonuje tylko polecenia swoich podopiecznych. To oni
decydują, jak ustawić rampę, gdzie położyć bilę itp. Zawodnicy niemówiący przekazują instrukcje wzrokiem, ręką lub
używając specjalnych tablic. Osoby rzucające samodzielnie
na rozegranie rundy mają cztery minuty, zaś gracze z klasy
BC3 – sześć minut.

Rekreacyjnie i zawodowo
W Zespole Szkół Specjalnych nr 11 zajęcia odbywają się
od 2014 roku. Uczniowie ćwiczą podczas lekcji wychowania
ﬁzycznego, dodatkowo raz w tygodniu mają okazję uczestniczyć w treningach popołudniowych. W tym roku, aby pokazać, że boccia jest fajną grą integracyjną dla wszystkich,
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szkody to nie czyni, ale w obszarze polityki i idei jest dewastujące, zakłamuje rzeczywistość, polaryzuje i oślepia. Zachwyceni rozdajemy i zbieramy „polubienia” nie podejrzewając, że
funkcjonujemy w enklawie, w intelektualnym getcie.
Skoro Facebook jest darmowy, to jakim zatem sposobem
portal Zuckerberga ma 15 miliardów dolarów przychodu?
Jest z punktu widzenia ekonomicznego swoistym perpetuum
mobile: użytkownicy produkują treści, a równocześnie są ich
odbiorcami. Przede wszystkim jednak Facebook zarabia krocie
na pokazywaniu reklam, zbiera dane użytkowników.
Facebook wie o nas więcej, niż my sami. Ostatnio pochwalił
się, że odczytując napięcie uczuciowe wpisów wie, kto zaczyna
się zakochiwać, zanim padną jakiekolwiek deklaracje.
O zaletach Facebooka nie piszę, bo gdyby takich nie było,
to 2 miliardy ludzi nie korzystałyby z portalu.
źródło: Liliana Sonik, Facebook, 24.09.19

Podstawy ekonomii
i zarządzania długiem
Pojęcie ekonomia pochodzi z greki i tłumaczy się jako οἰκος
(oikos), co znaczy „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Definicję używano do określania zasad funkcjonowania
gospodarstwa domowego. W Polsce jest ciągle tak, że więcej
wydajemy, niż zarabiamy. Warto tu wspomnieć, że ekonomia
nie jest to nauką ścisłą, należy do nauk społecznych. Zdaniem
Autora niniejszego tekstu, ekonomii bliżej jest do nauk społecznych, takich jak socjologia, psychologia ponieważ u podstaw
zmian ekonomicznych są zmiany zachowań ludzkich, opisywane
w psychologii społecznej. Chociaż można zasymulować ludzkie
potrzeby od strony matematycznej, jednak politycy nagminnie
wykorzystują ogromną wręcz elastyczność ‘ludzkich żołądków’.
Człowiek dlatego rozprzestrzenił się na ziemi, ponieważ potrafi
przeżyć w bardzo trudnych warunkach klimatycznych, jedząc
praktycznie to, co jest w jego najbliższym otoczeniu. Reklamy
i politycy mówią, co jest w naszym najbliższym otoczeniu, i co
jest dla nas dobre, korzystają z cechy człowieka do elastycznego
przystosowywania się do otoczenia. Dziś naszym otoczeniem
jest telewizja, prasa, znajomi, opinie ekspertów.
Dlaczego się zadłużamy? Skąd nasza skłonność do wydawania pieniędzy których nie mamy? Odpowiedź można znaleźć
w blokach reklamowych, w telewizji. Banki, czy fundusze pożyczkowe zmniejszają ból i trud kupna czegoś na kredyt. Zachęcają do ‘korzystania z przywilejów’ dawanych przez nowe
urządzenia, czy wycieczki tu i teraz. Efekt świeżości, czy nagrody, który odczuwa osoba kupująca nowy produkt, czy usługę,
jest tak duży, że gorycz spłacania kredytu jest akceptowalna.
Jest po prostu większy w ocenie kupującego, niż koszt kredytu.
Kupujący wyjaśnia sobie dokonania zakupu na kredyt tym, że
korzyść z ułatwienia życia nowymi technologiami będzie większa, nić koszty kredytu. Zyskamy więcej czasu, szybciej i bez-
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Fundacja „Szkoła bez Barier” zorganizowała też warsztaty
w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.
Warto jednak zaznaczyć, że boccia to nie tylko zabawa,
ale i dyscyplina paraolimpijska, a Polski Związek Bocci regularnie organizuje mistrzostwa Polski, składające się z kilku
rozgrywek, zakończonych ﬁnałem. W listopadzie tego roku
ﬁnał odbędzie się w hali Cracovii. – Od momentu, gdy zaczynaliśmy, poziom zawodowy bocci podniósł się tak bardzo,
że powoli staje się dla nas nieosiągalny. Zawodowi sportowcy
trenują codziennie lub kilka razy w tygodniu, po kilka godzin,
zaangażowane są w to całe rodziny – wyjaśnia Renata Pisarek.
Ci, którzy boccię traktują bardziej rekreacyjnie albo chcą
dopiero spróbować swoich sił, mogą natomiast wziąć udział
w Integracyjnym Turnieju Bocci Osób Niepełnosprawnych,
który Fundacja „Szkoła bez Barier” raz w roku, w listopadzie,
organizuje w hali sportowej „Orzeł” w Piaskach Wielkich. Zainteresowanych prosimy o kontakt: boccia@zss11.krakow.pl.
Tekst: BARBARA BĄCZEK
Fot. Z archiwum Fundacji „Szkoła bez Barier”
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pieczniej dojedziemy do pracy, oszczędzimy więcej czasu na
dojazdach. Nawet jeśli byłaby to częściowa prawda, zawsze
trzeba dokładnie policzyć korzyści czasowe, czy w pieniądzu,
dla kupna nowych przedmiotów. Na przykład, kupno nowego
roweru przy korzystaniu ze starego opłacałoby się wtedy, gdy
naprawy tego starego i zawodność w drodze na tyle utrudniałaby życie, że nowy, niepsujący się rower dałby niezawodność
i mniejsze koszty eksploatacji w czasie np. dwóch lat.
Teraz przydałaby się niewielka dygresja związana z systemem ekonomicznym w Polsce. W Konstytucji RP zapisane
jest, że tworzymy system ekonomiczny oparty o społeczną gospodarkę rynkową. Co to oznacza w praktyce? Pracownika
zatrudniamy, motywujemy i oceniamy według jego sytuacji rodzinnej/społecznej oraz według jego skuteczności w działaniu.
Na przykład, zatrudniając sprzedawcę, trzeba dowiedzieć się,
jaka jest jego sytuacja społeczna (rodzice, dzieci, ogólnie wydatki), oraz możliwości do skutecznego działania w sprzedaży
i na terenie firmy. Pracownik biurowy również powinien być
poznany od strony jego społecznych uwarunkowań (na przykład opieka nad chorą matką) i umiejętności do skutecznego
działania w pracy. Tylko w ten sposób można pracownika właściwie opłacać, motywować i tworzyć zgrany zespół. Umiejętności działania rynkowego można poprawić przez szkolenia,
coaching (wskazywanie pracownikowi to, co w nim najlepsze),
mentoring (relacja uczeń-mistrz) lub innymi metodami rozwoju
personelu. Kilka przykładów gospodarki rynkowej same cisną
się na usta. Babcia lub dziadek, dający wnuczkom pieniądze,
lub biorący kredyt na zakup smartfona. Jest to przykład dzielenia się zasobami-kapitałem, z angielska: shared economy.
Dziecko bez smartfona w szkole oznacza odcięcie od społeczności. Nauczyciele i już nawet pracodawcy tworzą w mediach
społecznościowych w Internecie zamknięte grupy dyskusyjne
dla uczniów i pracowników, gdzie podają tematy zadań domowych, a często też grafiki pracy.
Drugim przykładem może być niedawna sytuacja pomocy
finansowej Grecji. Jeśli będziemy pomagać słabszym, którzy
z różnych powodów są słabsi, tak jak dziecko chore na mukowiscydozę, to staniemy się pełniejsi jako społeczeństwo i będziemy korzystać z naszych rodaków w sposób pełny, godny i efektywny. Społeczna gospodarka rynkowa broni się skutecznością
dzięki włączaniu wszystkich w proces budowania wartości.
Dług jest niebezpieczny i może być groźny. Można powiedzieć, że podobnie, jak spożywanie alkoholu. Lepiej nie mieć
długów, bo one zawsze kosztują, i zawsze muszą być w jakiejś
formie spłacone. Jedyną okolicznością, która nas zwalnia od
długów jest rozwiązanie ostateczne. Działanie według zasad
społecznej gospodarki rynkowej buduje zaufanie i zmniejsza
długi, jakie tworzą ludzie. Obojętność, brak zaufania, odwracanie się od potrzebujących tworzy jeszcze większe różnice,
tworzy podziały i wszystkim zwiększa długi, nie tylko finansowe, ale i społeczne.
Tomasz Sitek, Dom Higieny
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HISTORIA RODZINY CZECZÓW cz. 5

BIBLIOTEKA KÓZKA
Student Jan Jakubiec – guwerner młodych braci
Czeczów, Karola i Mariana – wolne chwile lubił spędzać w bibliotece koziańskiego pałacu. Jak sam wspominał, zetknął się tutaj z pozycjami do tej pory mu
nieznanymi. Największe zdziwienie wzbudziła w nim
książka pt. „Katechizmus des Sozialismus”, której obecność przeczyła konserwatywnym poglądom Hermana
Czecza. Jak pisał Jakubiec: „[…] Tak zetknąłem się
z socjalizmem w domu arystokratycznym […]”. Biblioteka pałacu w Kozach liczyła ok. 7000 książek i mieściła
się we wschodnim skrzydle budynku. Pierwszy katalog
księgozbioru pochodził z 1847 roku. Biblioteka była bogato wyposażona, a Herman Czecz uzupełnił ją o wiele
pozycji z różnych dziedzin nauki. W jej zbiorach znajdo-

wały się również cenne starodruki oprawione w saﬁan,
albumy, książki religijne. Księgozbiór przechowywany
był w drewnianych szafach bibliotecznych oszklonych
szkłem kryształowym. W czasach, gdy właścicielami Kóz
i pałacu byli Czeczowie, w bibliotece wprowadzono exlibris, czyli znak własnościowy książki, odciskany w formie
pieczęci na stronie tytułowej książki. Przedstawiał on
uproszczoną formę herbu Czeczów z 1805 roku. Księgozbiór nazwano zwyczajowo „Biblioteka Kózka”. Jan
Jakubiec spędzając dużo czasu w pomieszczeniu bibliotecznym, postanowił skatalogować księgozbiór na nowo,
jak pisał – z własnej ochoty – uporządkowując go według
kategorii rzeczowych. Oprócz książek, w bibliotece znajdowały się również przedmioty o wartości artystycznej,
m.in.: inkrustowane meble, zabytkowe zegary (jeden podobno miał aż 7 tarcz), sztychy,
lampy naftowe. Na ścianach
wisiały obrazy, dwa największe były portretami Hermana
i Wilhelminy Czeczów. Pomieszczenie to miało charakter
wybitnie męski. To w nim palono fajki i cygara po obﬁtych
obiadach, prowadząc ożywione
dyskusje na temat bieżącej polityki i gospodarki. Zapewne
w tym miejscu Herman Czecz
gościł namiestnika Badeniego,
ministra Ziemiałkowskiego czy

Fot. Archiwum „W”

marszałka Zyblikiewicza. Kres Biblioteki Kózkiej nastąpił wraz z wybuchem II wojny światowej. Dworski buchalter, Adolf Zuber wraz z zaprzyjaźnionym murarzem
Tomaszem Jurzakiem, postanowili ukryć księgozbiór
przed wkroczeniem hitlerowców do Kóz. Na prośbę
dziedziczki Marii Czecz-Tarnowskiej i jej męża hrabiego Juliusza Tarnowskiego zamurowali zbiory w piwnicy
zachodniej oﬁcyny dworskiej. W czasie wojny Niemcy
natraﬁli na zamurowane zbiory i rozgrabili cenniejsze
pozycje. Podobno w 1945 roku przed nadejściem Armii
Czerwonej, uciekający z Kóz okupanci, zasypali częścią
książek lej po wybuchu pocisku, aby przejechać samochodami. Dziś w zbiorach rodziny Czeczów zachowało
się jedynie kilka książek oznaczonych pieczęcią z napisem: „Biblioteka Kózka”. Był to pierwszy w historii Kóz
tak bogaty księgozbiór prywatny.
Bartłomiej Jurzak
Tekst powstał na podstawie: Fototeki Adolfa Zubera
(zbiory Izby Historycznej); książki: Jan Jakóbiec „Na
drodze stromej i śliskiej. Autobiograﬁa socjologiczna”,
Kraków 2005
„Wiadomości Koziańskie”, miesięcznik samorządowy
Gminy Kozy, nr 5, maj 2017

HISTORIA RODZINY CZECZÓW – EPILOG
Historia rodziny Czeczów de Lindenwald to świadectwo umiłowania Polski, nie tylko działalnością publiczną rodziny Hermana (majątek w Kozach) jak i Karola, Bieżanowianina, ale i daniną krwi ich potomków.
długi rewers – spis przedmiotów pożyczonych do wystawy. Pragnę się niektórymi pamiątkami podzielić.
Jestem także wdzięczny za podjęcie tematu Historii Rodziny Czeczów przez p. Jarosława Kajdańskiego
z jego gazetą „Wiadomościami”. Trzy dotychczasowe
cykle, numery 4, 5, 6 / 2019 były bardzo interesujące.
Czuję się w obowiązku dopełnić historię, przynajmniej
dotychczas poznaną i udokumentowaną.

KAROL i HENRYK CZECZ,
POLEGLI KUZYNI, ŻOŁNIERZE AK

W roku 2010 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Bieżanowie zorganizowało wystawę „BIEŻANÓW
HISTORYCZNY – Tradycja i Współczesność”, a jego
motto brzmiało: Poznanie Bieżanowa w wymiarze historycznym, wspomnieniowym i aktualnym. W przygotowanie wystawy włączyły się wszystkie większe grupy
z Bieżanowa, jak parafia, szkoły, OSP, SRK, TPB,
SPACH oraz indywidualni wystawcy. Ważnym elementem pokazanych zbiorów były pamiątki rodziny
Czeczów. Udostępnił je potomek rodu, krakowianin,
Stanisław Czecz. Jako współorganizator wystawy miałem to szczęście poznać ostatniego potomka Czeczów
(syna Stanisława, linia Hermana z Kóz ).
Był w Bieżanowie, czynnie brał udział w przygotowaniu wystawy, wiele opowiadał o rodzinie. W tym
miejscu muszę przytoczyć sentencję łacińską „scripta
manent”, czyli zapisane utrwalone. Bowiem Stanisław
zmarł przedwcześnie, w 2012 roku. Co przekazał, mamy
na fotograﬁach i skanach. Jako pamiątkę przechowuję

Henryk Czecz de Lindenwald ps. Lasek był
synem Mariana Czecza
ożenionego z kuzynką
Marią. Czecz (jedną
z córek Karola, właściciela dóbr w Bieżanowie). Student II roku
Politechniki Lwowskiej
Wydziału leśnictwa,
wspaniały jeździec, podchorąży 14. pułku Ułanów, członek ZWZ AK
formacji Tarcza i Błyskawica, Szarych Szeregów
ZHP. Poległ w walce z Niemcami 30.08.1944 roku pod
Zaryszynem w lasach
miechowskich, gdy
prowadzono oddziały
AK na odsiecz Powstaniu Warszawskiemu. Odznaczony
za życia Krzyżem
Walecznych, .kawaler, poliglota, wybitny
skrzypek – amator.
Pochowany w kaplicy
w Kozach
Karol Czecz de
Lindenwald ps Baca
ur. 15.02.1924 r.
w Zaborzu był synem
Jana Czecza (bratem Marii) i Marii
z Brzozowskich, wychowany w Bieżanowie, absolwent
Szkoły Melioracyjnej w Krakowie, członek ZWZ AK
„Błyskawica, d-ca sekcji broni pancernej w oddziale
partyzanckim działającym w lasach myślenickich. Poległ

Pałac Czeczów lata 30.

13.09.1944 r. w rejonie Dobczyce - Mszana, w obronie
pacyﬁkowanych okolicznych wsi. Kawaler, poeta, przygotowany do prowadzenia majątku w Bieżanowie. Pochowany w zbiorowej mogile leżącej przy trasie Dobczyce-Wiśnicz. Na prośbę mieszkańców, żadna z rodzin nie
przeniosła poległych z tego okolicznościowego cmentarzyka do rodzinnych grobowców.
Stanisław Kumon
PS. Mamy w Bieżanowie ulicę Henryka i Karola Czeczów, w planach jest ufundowanie tablicy pamiątkowej
na rodzinnym dworze (dziś CK Podgórza Dom Kultury
Czeczów).
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Od redaktora

Trzy grosze

SMOGOWE PYTANIA. Dawno temu uczestniczyłem
jako radny w spotkaniu nt. krakowskich zanieczyszczeń
powietrza, zorganizowanym w „Krzysztoforach” przez
Wydział Kształtowania Środowiska UMK, zanim jeszcze
podjęto antysmogowe uchwały. Prowadził je prof. Marian
Mazur z AGH, powołany na szefa zespołu ekspertów krakowskich uczelni przy prezydencie Krakowa. Wysłuchałem
z uwagą bardzo ciekawych opinii fachowców z AGH, UJ,
PK, UE i AR, liczyłem na to, że otrzymam od organizatora
jakieś merytoryczne wnioski i zalecenia końcowe, podałem
moje adresy, ale niczego nie dostałem. Pamiętam, że podano źródła zanieczyszczeń, na które składają się: zanieczyszczenia z palenisk domowych, komunikacyjne, przemysłowe
i napływowe. Jeśli chodzi o te pierwsze, to rozmawiano
m.in. o elektroﬁltrach, a także o tzw. „błękitnym węglu”,
który testowano w Swoszowicach (test przeszedł pozytywnie, potrzebna byłaby dopłata do zakupu tego węgla dla
mieszkańców). Przy manipulacji polegającej na traktowaniu węgla i drewna tak samo jak odpadów, byłoby to jedno
z rozwiązań. Od 1 września br. obowiązuje w Krakowie
całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. W kampanii
reklamowej nazywa się piece „nielegalnymi” (w domyśle
ich posiadaczy „przestępcami”). Prym w tej kampanii
wiedzie wicemarszałek małopolski Tomasz Urynowicz.

Rozpoczęto restrykcyjne działania antysmogowe na mieszkańcach. A jakie (czy równie opresyjne) działania podjęto
wobec pozostałych źródeł zanieczyszczeń krakowskiego
powietrza? Czy są już efekty poprawy jakości powietrza?
OBJAZD. Wracamy wieczorem z kina Pod Baranami,
z ożywianiem omawiamy w tramwaju najnowszy film
Woodego Allena „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”.
W sumie nam się podobał, wymieniamy aktorki i aktorów, taki weekendowy, towarzyski powrót z kina. Znajoma opowiada o przygodzie jej znajomych, którzy będąc
na wycieczce w Pradze, w gorączce zwiedzania zapomnieli
na amen, gdzie zaparkowali auto. Śmiejemy się z dreszczykiem, podchwytuję, że to byłby pomysł na scenariusz
dla Allena – poszukiwanie zaparkowanego samochodu
w wielkim, historycznym mieście (choć wiadomo, że to nie
jego inspirujący Nowy Jork). Nagle widzimy w zaokiennej
ciemności, że nasz tramwaj niespodziewanie zmienia trasę i skręca w prawo, w Dajwór, na krakowski Kazimierz,
w dzielnicę żydowską. Konsternacja w całym tramwaju,
starsza pani z przodu z trudem wstaje z miejsca i z udzielającym się niepokojem podchodzi do okna. Mijamy mury
Starej Synagogi, tramwaj jedzie powoli i z przerwami. Pewnie jakaś awaria na Starowiślnej – próbuję uspokoić starszych zdezorientowanych pasażerów. Jak ten bombardier
stąd wyjedzie, jak się zmieści na zakrętach? teraz skręcamy
w św. Wawrzyńca. Po jakimś czasie wyjeżdżamy na Starowiślną, z lewej strony widać rozświetlone pojazdy służb
drogowych, coś się stało na rozjeździe. Chyba wszyscy odetchnęliśmy z ulgą.
JAROSŁAW KAJDAŃSKI

REKLAMA

TERMOLIFTING ZAFFIRO I KARBOKSYTERAPIA
JAKO METODY ODMŁADZANIA SKÓRY
REJESTRACJA TELEFONICZNA: +48 883-599-007
Termolifting Zaffiro to profesjonalny i skuteczny zabieg, którego efektem jest
wymodelowanie konturu twarzy, podniesienie opadniętych policzków oraz wymodelowanie
okolic szyi. Sam zabieg jest bezpieczny i bezbolesny. Odmłodzeniu, i wymodelowaniu ulega
cały obszar skóry, który jest poddany zabiegowi. Zabieg Termoliftingu Zaffiro redukuje zmarsz
czki na twarzy, szyi i działa odmładzająco. Już po 2-3 zabiegach skóra
staje się jędrna, lekko zaróżowiona, bardziej napięta i wygląda
świeżo, a rysy twarzy stają się bardziej wyraziste.

MAGDALENA LIPEŃSKA
SPECJALISTA LASEROTERAPII
MASAŻYSTKA

KARBOKSYTERAPIA – TERAPIA LECZNICZYM CO2
- skuteczne leczenie łysienia, przeciwdziała wypadaniu włosów,
- niweluje cienie pod oczami, skutecznie odmładza dłonie,
PROMOCJA!
SKUTECZNE ODMŁADZANIE TWARZY METODĄ
TERMOLIFTINGU ZAFFIRO – 300 zł
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IMPLANTY
NATYCHMIASTOWE

Implanty w stomatologii są najczęściej
stosowane w celu uzupełnienia pojedynczych
braków zębowych. Niezależnie od przyczyny
utraty zęba (próchnica, nieskuteczne leczenie
kanałowe, uraz, czy tzw. „paradontoza”)
korona na implancie, jest formą odbudowy
protetycznej najbardziej zbliżoną do naturalnych
zębów. Alternatywną metodą odbudowy braku
zęba jest wykonanie mostu protetycznego,
jednak wiąże się to z koniecznością szlifowania
sąsiednich zębów (tzw. filarowych), a więc ich
kontrolowanego uszkodzenia.
Ma to uzasadnienie w przypadku, gdy zęby
filarowe są w znacznym stopniu zniszczone przez
proces próchnicowy, czy posiadają rozległe
wypełnienia oraz miały przeprowadzone leczenie
kanałowe.
W pozostałych przypadkach, metodą z wyboru
leczenia pojedynczych braków zębowych
powinno być leczenie implantoprotetyczne.
W zależności od czasu, który minął od usunięcia
zęba, zabieg implantacji możemy wykonać w
procedurze natychmiastowej (podczas jednego
zabiegu usunięcie zęba i implantacja), wcześniej
(4-8 tygodni po usunięciu zęba), odroczonej (1216 tygodni) i późnej (powyżej 6 miesięcy).
Wszczepienie implantu w „świeży” zębodół po
ekstrakcji jest korzystne z wielu powodów.
Wykonujemy jeden zabieg, zamiast dwóch, przez
co w znaczny sposób skracamy gojenie i jest to
najbardziej korzystne dla pacjenta. Uzyskujemy
mniejszą utratę kości oraz tkanek miękkich, a
przez to unikamy dodatkowych zabiegów
mających na celu odbudowę kości i dziąseł, efekt
leczenia jest bardziej przewidywalny i przede
wszystkim osiągamy najlepsze możliwe efekty
estetyczne. W przypadku konieczności usunięcia
zęba i planowania leczenia implantologicznego,
należy przed podjęciem działań rozważyć
możliwość implantacji natychmiastowej.

Lek. Dent. Łukasz Musiał
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej i
Implantologii

STUDIO DERMAMAX ,UL. NOWOSĄDECKA 46, Poniedziałek-Piątek: 9-17

RENTGEN STOMATOLOGICZNY
- ZDJĘCIA PANORAMICZNE ZĘBÓW
- ZDJĘCIA PUNKTOWE ZĘBÓW

TEL. 883-599-007

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ RTG

BEZPŁATNY
PARKING!

PON: 8-20 WT-PT: 8-21 SOB: 9-14
KRAKÓW, UL. NOWOSĄDECKA 46 (I PIĘTRO)
(OBOK PRZYCHODNI NA UL. BIAŁORUSKIEJ)

EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ

UL. NOWOSĄDECKA 46, PON-PT: 8-21 SOB: 9-15

TEL. 883-699-007

Lek. Dent. Piotr Kupiec
Absolwent Curriculum
Implantologicznego PSI

ul. Nowosądecka 46, Kraków
Godziny otwarcia: Pon.-Pt.: 8-21 Sob.: 9-15
REJESTRACJA TELEFONICZNA:

+48 883-699-007
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