
upływającego czasu, nie zwalania tempa pracy. Kolej-
ne dzieła powstają w pracowni na Rżące, a pomysły – 
w głowie Profesora. – Wydaje mi się, że mam jeszcze tę 
możliwość życia problemami twórczymi, realizacyjnymi 
i na nich się skupiam – przyznaje. I przekonuje: – Pra-
ca twórcza stwarza człowiekowi możliwość odradzania 
się. Daje poczucie, że mam jeszcze jakąś misje do speł-
nienia.

A wszystko zaczęło się w małej wiosce w Kieleckiem, 
w Zbilutce, dziś znanej właśnie dzięki temu, że urodził 
się w niej Wincenty Kućma – twórca wielokrotnie nagra-
dzany i wyróżniany. 

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

Wigilijnych gwiazdek pod choinką, spełnienia życzeń Wigilijnych gwiazdek pod choinką, spełnienia życzeń 
na Boże Narodzenie i na cały 2020 Nowy Rok na Boże Narodzenie i na cały 2020 Nowy Rok 

Wesołych ŚwiątWesołych Świąt
Bożego NarodzeniaBożego Narodzenia

Szczęśliwego Nowego Roku!Szczęśliwego Nowego Roku!

NAJLEPIEJ ŻYĆ W CIENIU BOGA
PROF. WINCENTY KUĆMA mieszka na Rżące. Przy ul. Kosocickiej wybudował dom, przy którym 

jest  pracownia. Tu znajduje się wiele powstających  rzeźb – na różnych etapach ich tworzenia. 
Tu są narzędzia, odlewy, ale też elementy większych całości. 

Dom otacza ogród, a w nim można zobaczyć niepo-
wtarzalną galerię rzeźb (w mniejszej, roboczej skali) 
upamiętniających niektóre etapy pracy twórczej artysty. 
Rzeźby czynią to miejsce – niezwykłym. – Chciałem mieć 
ogród, swój kawałek ziemi – wyznaje rzeźbiarz. I doda-
je: – Ona daje poczucie pewności, że tu jest moje, nasze 
miejsce. Tu każda roślina jest ważna. To się wyprowadza 
z tej prostej zasady; kochać, miłować wszystko, co jest wo-
kół nas…

Misja
Uznany twórca, w zakresie rzeźby, rysunku, projek-

towania i wielu realizacji monumentalnych, pomimo 

SPEED-BALL
Powstał w latach siedemdziesiątych XX wie-

ku w Egipcie, jako trening koordynacji i refl ek-
su tenisistów. Szybko jednak stał się odrębną 
dyscypliną, a jego popularność na całym świe-
cie rośnie z roku na rok. Na czym polega spe-
ed-ball, opowiedział nam Przemysław Wolan 
– prezes Federacji Speed-ball Polska.

Z Egiptu do Polski
W Polsce speed-ball pojawił się w 2014 roku, właśnie za 

sprawą Przemysława Wolana, który spędził rok w Egipcie, 
pracując jako animator sportowy w jednym z nadmorskich 
hoteli. – Któregoś dnia w hotelu zobaczyłem statyw, nie 
wiedziałem, co to jest, więc zapytałem miejscowych, a na-
stępnie poszukałem informacji w Internecie – na stronach 
anglojęzycznych, ponieważ w Polsce nikt jeszcze o tym nie 
słyszał. Okazało się, że istnieje międzynarodowa federacja, 
z siedzibą w Kairze, a w speed-ball ludzie grają na całym 
świecie – w Europie, Afryce i Azji. Zainteresowałem się moc-
niej tematem, skontaktowałem z Międzynarodową Federacją 
i z jej pomocą zacząłem działać – wspomina. W lutym 2014 
roku jako jednoosobowa reprezentacja Polski brał udział 
w mistrzostwach świata w Kuwejcie. Co prawda, przegrał 
wówczas wszystkie mecze, ale nawiązał wiele znajomości, 
które wykorzystuje do dziś, organizując obozy z udziałem 
najlepszych na świecie zawodników.

Obecnie dyscyplina ta zdobywa w naszym kraju coraz 
większą popularność, a Federacja Speed-ball Polska jest 
zrzeszeniem lokalnych klubów i stowarzyszeń, które pro-
wadzą treningi w różnych miastach. W Krakowie zajęcia 
odbywają się w pięciu szkołach, w tym w trzech w Pro-
kocimiu: Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Jerzmanow-
skiego, Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Żabiej oraz 
Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Popławskiego.

Cd. na str. 6

Cd. na str. 3
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We wtorek, 29 października, po czterech 
latach budowy, oficjalnie otwarta została 
nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. To największy i najnowocze-
śniejszy tego typu obiekt w Europie Środko-
wo-Wschodniej. 

Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego 
była przedsięwzięciem na niespotykaną dotąd skalę. Na 
15-hektarowym terenie powstało dziesięć budynków me-
dycznych, w których mieści się 925 łóżek dla chorych, 
21 oddziałów klinicznych, 27 specjalistycznych poradni, 
nowoczesne laboratoria diagnostyczne oraz zintegrowa-
ny blok operacyjny, składający się z 24 sal, w tym dwóch 
hybrydowych i transplantacyjnych.  

Szpital wyposażony jest w najnowsze, nierzadko je-
dyne w Polsce, urządzenia medyczne, wśród których 
warto wymienić m.in. nóż cybernetyczny, aparat do to-
moterapii, aparat RTG O-arm, aparat do radioterapii 
śródoperacyjnej, robot chirurgiczny i neurochirurgiczny 
czy systemy do brachyterapii HDR. W sumie do NSSU 
zakupiono ponad 9 tysięcy nowoczesnych urządzeń za 
ponad 288 milionów złotych oraz ponad 30 tysięcy sztuk 
narzędzi chirurgicznych.

Przeprowadzka pierwszych oddziałów z terenów na 
Wesołej rozpocznie się w drugiej połowie listopada. Cała 
procedura zakończy się wiosną 2020 roku. Jako pierw-
sze przeniosą się oddziały kardiologii, endokrynologii, 
nefrologii, chirurgii, reumatologii i diabetologii.

– Przed nami najtrudniejszy etap inwestycji: 18, 19, 20 
listopada planujemy przenosić pierwsze kliniki. Będzie to 

Mieszkańców okolic planowanego parku rzecznego 
Drwinka zaniepokoiły oznaczenia na drzewach i rozwie-
szone taśmy. Zarząd Zieleni Miejskiej wyjaśnia, jakie 
prace będą tam prowadzone.

Jak zapowiada dyrektor ZZM Piotr Kempf, w ciągu 
najbliższych dni prace związane z wycinką będą prowa-
dzone po to, by „przebić się” pomiędzy ulicą Wielicką 
i os. Na Kozłówce oraz pomiędzy od ulicy Wielickiej 
w stronę Słonej Wody (dużego zielonego terenu w re-
jonie Rżąki).

Chcemy udrożnić ścieżki, które częściowo są już w te-
renie, tak żeby można było w miarę swobodnie i bez-
piecznie przechodzić czy po prostu chodzić na spacer. 

Usuwamy ze ścieżki 
tylko krzewy, suche 
lub powalone drzewa 
i cienkie odrosty – pi-
sze Kempf.

Ma to potrwać ok. 
dwóch tygodni i w moż-
liwie jak najmniejszym 
stopniu zmienić wy-
gląd parku. – Usuwane 
drzewa zostaną tylko 
odsunięte na bok, po-
staramy się, żeby te-
ren nie utracił swojej 
dzikości, ale był bez-
pieczny i jednocześnie 
było możliwe przejście 
przez niego. Będzie-
my sprzątać i wywozić 
śmieci, likwidować dzi-
kie, porzucone ogródki 
działkowe – deklaruje 
dyrektor jednostki. 

źródło: portal Lo-
vekrakow.pl, 25.11.19

Do: Magdalena Boroń-
-Hopkowicz, Zarząd Zieleni 
Miejskiej

Dziękujemy za kolejne 
piękne kosze na śmieci, któ-
re pojawiły się w parku Lilii 
Wenedy.

Tym razem jednak piszę 
w innej bardzo niepokojącej 
sprawie, w naszym parku  
odbywa się wycinka drzew. 
Wycięte już zostało kilkana-
ście drzew.

Twierdzą Państwo, że drzewa były chore, nawet obumar-
łe i zagrażały mieszkańcom, być może część z nich. Cześć 
drzew na pewno była zdrowa.

13 „chorych i obumarłych” drzew zostało wycięte na 
Pani wniosek decyzją 577/K/2019.

Nie wrócimy życia wyciętym drzewom, jako mieszkańcy 
domagamy się zasadzenia co najmniej 13 nowych drzew 
i zaprzestania wycinki. 

Chcemy być informowani o takich akcjach, o drzewach, 
które mają paść ich ofi arom, aby móc na własne oczy zo-
baczyć, że są chore i obumarłe.

Parki Lilii Wenedy ma charakter parku leśnego, można 
to przeczytać w opisie parku, nawet chore drzewa są jego 
częścią i dają schronienie wielu organizmom, każdy to wie, 
zdawałoby się. 

Wygląda na to, że park Lilii Wenedy jest niestety trakto-
wany jak prywatne podwórko. 

To co napiszę jest oczywiste, ale najwyraźniej nie do każ-
dej głowy trafi a, park jest własnością publiczną, w Krako-
wie mamy przeraźliwy smog, powodujący choroby od raka 
płuc po alergie.

Każde drzewo jest na wagę złota, bezmyślna wycinka 
drzew jest niedopuszczalna.

Wycinka jest działaniem na szkodę dzieci, dorosłych 
i starszych mieszkańców Krakowa.

W załączniku przesyłam zdjęcie „chorego” drzewa., fak-
tycznie wygląda na „obumarłe”, stało na górce skierowane 
w stronę łąki z tyłu skate parku, nawet gdyby w nie piorun 
strzelił (bo z choroby może by padło, ale za 100 lat) i wy-
wróciłoby się, upadłoby na łąkę.

Przy okazji, w zeszłym roku również zniknęło parę drzew, 
zapewne obumarłych.Co będzie za rok?

Z poważaniem,
Patrycja Rajtar-Kozioł, mieszkanka

Jako mieszkanka Prokocimia Nowego poruszam pro-
blem komunikacji tramwajowej do Nowego Bieżanowa. 
Chciałabym, aby MPK wyjaśniło, dlaczego do Bieżanowa 
Nowego kursują same krótkie składy albo stare ponie-
miecko-austriackie, zardzewiałe i śmierdzące stęchlizną 
truposzczaki i dryndy ze schodami jak do Pałacu Kultu-
ry. Wsiadanie do nich jest uciążliwe dla osób starszych, 
a w tramwajach panuje ścisk, bo jest mało miejsca. Cieka-
wi mnie, dlaczego wszystkie krakowiaki i większe bombar-
diery jeżdżą tylko do Kurdwanowa, na Ruczaj i do Huty, 
i ludzie tam mają wygodę. Czy my mieszkańcy Prokocimia 
i Nowego Bieżanowa jesteśmy inni i nie zasługujemy na 
lepsze warunki? I dlaczego linia nr 13 jeździ tylko do Bro-
nowic, a nie dalej i trzeba się przesiadać i kasować kolejny 
bilet. To jest nienormalne, żeby tak traktować pasażerów.

Pozdrawiam, z poważaniem 
pasażerka z Nowego Bieżanowa

Od redakcji:
Wraca temat różnej jakości taboru tramwajowego, 

który jest sukcesywnie wymieniany na nowy. Nie ma 
Pani racji, że stary tabor jest skierowany tylko na Bie-
żanów, np. na Kurdwanów jeżdżą stare tramwaje linii 
76. Pasażerowie z Kurdwanowa narzekają z kolei, że 
częściej jeżdżą tramwaje do Bieżanowa.

Głosy 
na Facebooku

Bartłomiej Szwałko: 
Najpierw wycinka drzew 
pod pozorem udrożnia-
nia ścieżki, potem już 
niemal droga dojazdo-
wa, a na koniec WZ 
na nową inwestycje na 
prywatnej działce, któ-
rej miasto „nie zdążyło 
wykupić”... Konsultacje 
proforma i ciąg dalszy 
działań według czyjegoś 
widzimisię z nieznanym 
faktycznym zamierzonym 
skutkiem pod pretekstem 
tworzenia parku... Oj 
dziwny tryb działania... 

Medyczny gigant gotowy na przyjęcie 
pacjentów! Budowa trwała 4 lata!

Wycinki w parku rzecznym Drwinka. 
ZZM: udrożnimy ścieżki

Park Lilii Wenedy – wycinka drzew

Stare tramwaje

REKLAMA

duże przedsięwzięcie, bardzo się do niego przygotowujemy 
– powiedział Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uni-
wersyteckiego.

Dyrektor Jędrychowski odparł też zarzuty pacjentów, 
skarżących się na chaos informacyjny wokół operacji 
przenosin.

– Celowo wprowadziliśmy taką pewnego rodzaju kontro-
lowaną dezinformację, bo sami nie wiedzieliśmy do samego 
końca, jak będą przebiegały prace związane z uruchomie-
niem szpitala – stwierdził.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział 
z kolei, że już niebawem poprawi się dojazd do szpitala. 
Niezwłocznie po uruchomieniu nowej placówki zostaną 
skierowane do niej linie autobusowe, a w nieodległej 
perspektywie czasowej pod bramę szpitala dojedzie 
również tramwaj. 

Budowa nowej siedziby szpitala w Prokocimiu trwała 
cztery lata. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mld zł, z cze-
go 800 mln zł pochodzi z budżetu państwa, 255 mln zł 
z regionalnego programu operacyjnego województwa 
małopolskiego, a reszta to własne pieniądze Collegium 
Medicum UJ i szpitala. 

Źródło: Krakow EskaInfo, 4.11.19, SE PL

Jan Czerwiński: A „kładka” pomiędzy Kozłówkiem 
a Piaskami, na przedłużeniu Szpakowej zostaje jak jest? 
A jak się w końcu rozwali? Tak wiem, to prywatna działka. 
Ale tu widzę planowane wycinki na prywatnych działkach 
jakoś nie przeszkadzają... 

Rafał Marek: Jest kilka ścieżek, bez których poruszanie 
się po okolicy byłoby uciążliwe, Facimiech – Sadka , czy 
Spółdzielców – Szpakowa (wciąż bez cywilizowanej kład-
ki), czyli ciągi przecinające Drwinkę. Natomiast wycinka, 
tworzenie nowych ścieżek wzdłuż Drwinki jest zbędne. 

Źródło: FB, Park Rzeczny Drwinka
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Tu warto przypomnieć Order Grzegorza Wielkiego 
(nadany przez Jana Pawła II za działalność w dziedzi-
nie sztuki sakralnej – najwyższe odznaczenie papieskie 
przyznawane osobom świeckim) oraz Order Orła Białe-
go, wręczony twórcy w maju br. Prezydent RP Andrzej 
Duda, odznaczając rzeźbiarza, podkreślił, że jego reali-
zacje znajdują się w różnych miejscach świata. Przypo-
mniał o wystawach, nagrodach. I zaznaczył: „Ale Order 
(Orła Białego – przyp. red.) jest za niezwykłe dzieła, które 
pan pozostawia nam i między nami. Które, mam nadzieję, 
jeszcze pan profesor w przyszłości pozostawi…” 

Przez wiele lat Wincenty Kućma łączył pracę wykła-
dowcy ASP z działalnością artystyczną. Obok projek-
towania i realizacji pomnikowych (np. Idea Kopernika 
w New Delhi, Obrońcy Poczty Gdańskiej w Gdańsku, 
Powstania Warszawskiego w Warszawie czy Armii Kra-
jowej w Kielcach) oraz przestrzeni urbanistycznych, 
mieszkaniec Rżąki od lat tworzy sztukę sakralną. 

W Podgórzu
Dziś trudno zliczyć nie tylko świątynie, w których znaj-

dują się jego dzieła. W samym Podgórzu, prawobrzeżnej 
części Krakowa, takich miejsc jest kilka. Tu warto przy-
pomnieć kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Rżące, gdzie można zobaczyć witraże powstałe 
wg projektu prof. Kućmy. Także wyposażenie prezbite-
rium; stół ofi arny, stół słowa, tabernakulum i dwie fi gury: 
Matki Bożej i św. Elżbiety (w białym marmurze) oraz 

dwa boczne ołtarze są 
dziełami rzeźbiarza. 

Z kolei w sanktu-
arium Najświętszej 
Rodziny w Nowym 
Bieżanowie całe wy-
posażenie  wnętrza 
powstało wg projek-
tu prof. Kućmy. Jego 
jest także realizacja. 
Tu w ołtarzu głównym 
znajduje się niezwykła, 
zasługująca na podziw 
rzeźba sakralna ukazu-
jąca Rodzinę Rodzin, 

która wyszła spod dłuta rzeźbiarza. Twórca zaprojekto-
wał także witraże do sanktuarium. Mój rozmówca in-
formuje: – Trwa realizacja cyklu witraży „Ogród Boży”. 
Planowane zakończenie w nadchodzącym roku!

W ostatnich latach powstało kolejne dzieło – Golgota 
Podgórska, wyeksponowana tuż obok kościoła św. Józefa 
w Podgórzu. Rzeźby zostały ustawione na naturalnych 
półkach szaro – białych skał dawnego kamieniołomu 
oraz w przestrzeni wokół świątyni. Kto jeszcze nie wi-
dział, powinien koniecznie obejrzeć miniatury figur, 
których oryginały stanowią Pasierbiecką Drogę Krzyżo-
wą – jedno z najważniejszych, wyeksponowanych w prze-
strzeni publicznej, dzieł sakralnych rzeźbiarza. I w Pa-
sierbcu (koło Limanowej), i w Podgórzu cykle rzeźb 
stanowią niezwykłe ekspozycje – motywują do refl eksji, 
zadumy, modlitwy…

NAJLEPIEJ ŻYĆ W CIENIU BOGA

Obok Drogi Krzyżowej na skalnych półkach kamie-
niołomu znalazła się także miniatura Ołtarza Trzech 
Tysiącleci (z krakowskiej Skałki), a przy kościele – cykl 
rzeźb układających się w opowieść o wierze, historii 
i patriotyzmie. Tu można zobaczyć m.in. „Głowę Chry-
stusa”, „Bramę Dobrego Pasterza”, „Ostatnią Wiecze-
rzę”, „Anioła Stróża Polski”, „Ocalonego”. Najnowsza 
umieszczona tu rzeźba to Tron Matki Bożej Królowej 
Polski. Profesor informuje, że 6–metrowa realizacja 
w drewnie powstaje do kościoła w Niecieczy (koło Tar-
nowa). Wyjaśnia: – Nawiązuję w tym dziele do ślubu króla 
Jana Kazimierza, do ślubów Jasnogórskich i do stulecia 
odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. 

Stała ekspozycja przyciąga coraz więcej osób – kra-
kowian, ale też turystów z bliska i daleka. Twórca rzeźb, 
wspólnie z ks. prałatem Antonim Bednarzem, probosz-
czem kościoła św. Józefa nadal pracują nad stworzeniem 
w tym miejscu niepowtarzalnej galerii w przestrzeni pu-
blicznej. Rodzą się coraz to nowe pomysły.

Świadectwo
Gdy dopytuję o miejsce sztuki sakralnej w twórczości 

autora rzeźb znajdujących się w szwajcarskiej Genewie, 
Doncaster w Anglii i macedońskiej Prilepie, ten za-
pewnia mnie, że każda sztuka jest sakralna. Wyjaśnia: 
– Człowiek z natury jest dobry i zły. Doświadcza sacrum 
i profanum. Jednak uważam, że w twórczości należy się 
jak najbardziej skupiać na sacrum. Przekonuje, że właśnie 
taka sztuka daje twórcy szczęście, radość. I wyjaśnia: – To 
przekazanie samego siebie – dobra, życzliwości, miłości… 
Tego, co człowiek powinien w sobie kształtować, rozwijać, 
pomnażać. To jest właśnie dawanie świadectwa. Mój roz-
mówca zapewnia, że każdy, kto twórczo podchodzi do 
swych obowiązków i zadań, nie męczy się wykonywaną 
pracą, czerpie radość z tego, że przekazuje innym to, co 
ma najlepszego.

Podziwiam ogrom dokonań prof. Wincentego Kućmy 
i już nie raz dopytywałam, od czego, jego zdaniem zależy, 
że jeden człowiek rozwija swe talenty, idzie do przodu, 
realizuje pasje, a drugi – zatrzymuje się na etapie zazdro-
ści, niechęci, czy wręcz pomówień. A profesor konse-
kwentnie wyjaśnia, że szczególną rolę ma tu Opatrzność 
Boża. Zapewnia: – Ona wszystkim kieruje. Doprowadza 

do takich czy innych sytuacji; czy to będzie zamówienie, 
czy też pojawi się chwila, która w naszej pamięci w jakimś 
celu się utrwali. Duch Święty wykonuje potężną robotę. 
Każde słowo, jeżeli jesteśmy otwarci i wrażliwi, dochodzi 
do naszej kory mózgowej, tam się przetwarza i daje jakby 
pewne modele ideowe, które się zmieniają w koncepcje, 
w projekty. To jest droga procesu, bo wszystko zaczyna się 
od myślenia. Z kolei praca, konsekwentna i wytrwała, daje 
rozstrzygnięcia i zapewnia rezultaty. 

Gdy w czasie listopadowego spotkania dopytuję o zbli-
żające się Boże Narodzenie, autor z uśmiechem przyzna-
je, że lubi te święta. Po chwili zamyślenia stwierdza: – 
To Boże Narodzenie powinno być taką refl eksją, do której 
motywuje nas jedna z kolęd – „Cicha noc”. I zapewnia: 
– Cisza zapewni wszystkim ludziom wiele radości i dostar-
czy refl eksji nad naszą rzeczywistością; nad życiem rodziny, 
małej ojczyzny i całej Polski. 

Jedność
Odkąd pamiętam, Profesor podkreśla szczególną, 

pierwszoplanową rolę rodziny w swym życiu. W 2018 r. 
świętował z żoną Krystyną 60 lat trwania małżeństwa. – 
Przy każdej okazji dziękuję Panu Bogu za dar żony i nasze 
wspólne życie – wyznaje i stwierdza: – Wyniosłem z domu 
przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny, to znaczy 
jest żona, są dzieci, potem wnuki. Każdemu z członków 
rodziny należy się szacunek. – Dodaje, że nie dzieli swego 
życia na rodzinne i zawodowe. Zaznacza: – Nie zosta-
wiam swych zasad w przedpokoju. Pamiętam, że jestem 
jednością, co też wynika z poszanowania dla polskiej tra-
dycji, dla naszych korzeni.

Na zakończenie spotkania pytam, co dla twórcy jest 
ważne? W odpowiedzi słyszę: – Nade wszystko być czło-
wiekiem. Obok rodziny, korzeni, o czym mówiłem, twórca 
pragnie pozostawić po sobie ślady, które będą przemawiały 
do innych jako inspiracje. – A co jest najważniejsze? – do-
pytuję. – Często się nad tym zastanawiałem – przyznaje 
prof. Wincenty Kućma. I wyznaje: – Myślę, że człowiek 
nie może liczyć tylko na siebie, że najlepiej żyć w cieniu 
Boga. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za wszystko, co 
mnie w życiu spotkało. 

MARIA FORTUNA-SUDOR

Zdjęcia: z archiwum Artysty

Cd. ze str. 1
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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

USG
• jama brzuszna
• prostata • tarczyca
•  piersi • naczynia 
szyjne i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11
12 658 89 01

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

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

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

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

www.lavender.com.pl

www.zalmax.pl

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

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

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

pn. – pt. 7.30 – 12.00
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
  Bezbolesne i bezstresowe 

pobieranie krwi z palca
  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”  e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  
Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  Wola Duchacka Wschód i Zachód 50
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„Oblicze Pana”

SPEED-BALLSolo, w singlu i deblu
Co zatem kryje się pod nazwą „speed-ball”? Jest to 

sport z wykorzystaniem rakietek i piłeczki, od innych 
sportów z rakietkami różniący się tym, że piłka znajdu-
je się na uwięzi, czyli na statywie. Statyw ma wysokość 
1,70 metra, a na jego szczycie, na półtorametrowej żyłce, 
przymocowana jest piłeczka wielkości tenisowej, z takiej 
samej gumy, która krąży wokół statywu. Wyróżniamy 
kilka konkurencji:
 Super solo – gra indywidualna na czas. Chodzi 

w niej o to, aby odbić piłkę jak najwięcej razy w ciągu 
czterech minut. Gra się najpierw przez minutę prawą 
ręką, potem kolejno lewą, dwoma forehandami i dwoma 
backhandami.
 Gra singlowa – jeden na jednego. Zasada jest tu-

taj następująca: jeden zawodnik odbija piłeczkę tak, aby 
kręciła się wokół statywu, a przeciwnik, znajdujący się 
po drugiej stronie kortu, ma za zadanie odbić piłkę tak, 
aby zmienić kierunek jej obrotu wokół statywu. Punkt 
zdobywa się, kiedy piłeczka mija przeciwnika dwa razy 
i nie jest on w stanie jej odbić. Gra toczy się do dziesię-
ciu punktów, do dwóch wygranych setów.

 Gra deblowa – zasady są takie same jak w singlu, 
z tym że gra się dwóch na dwóch. Jest to konkurencja 
najbardziej widowiskowa, ponieważ wszystko dzieje się 
bardzo szybko, co robi ogromne wrażenie.

Zachęcamy do obejrzenia, jak wygląda gra – na przy-
kład na ofi cjalnej stronie Federacji Speed-ball Polska 
(https://speed-ball.pl/).

Od dzieci do seniorów
Rekreacyjnie w speed-ball może zagrać każdy, a jakie 

predyspozycje są potrzebne, aby trenować bardziej pro-
fesjonalnie? – Na pewno koordynacja i refl eks. Przydaje 
się też siła fi zyczna, szybkość oraz umiejętność sprawne-
go podejmowania decyzji, ponieważ każdą piłkę można 
odebrać na różne sposoby, w zależności od tego co robi 
przeciwnik, i zawodnik musi potrafi ć błyskawicznie po-
dejmować dobre decyzje – wyjaśnia Przemysław Wolan.

Swoich sił w tej dyscyplinie próbują różne grupy wie-
kowe – od uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, 
przez młodzież i dorosłych, aż po grupy seniorskie. 

W sprawie treningów można się kontaktować telefo-
nicznie lub wypełniając formularz na stronie interneto-
wej federacji. Nie trzeba mieć ze sobą żadnego sprzętu, 
wystarczy strój sportowy i dobre chęci.

Tuż za podium mistrzostw świata
W październiku bieżącego roku we Francji odbyły 

się XXXI Mistrzostwa Świata w Speed-ballu, w których 
reprezentacja Polski zajęła najbardziej nielubiane przez 
sportowców czwarte miejsce. – Lecieliśmy tam walczyć 
o medale, realnie, jako reprezentacja, po trzecie miejsce. Nie 
udało się, ale plan minimum został wykonany, ponieważ 
zdobyliśmy trzy brązy, z czego dwa przywiozła zawodnicz-
ka z Krakowa.  Do tego doszło kilka czwartych miejsc oraz 
rekordy kraju. Ważne jest też, że wśród zawodników widać 
było motywację i chociaż na pewno czują lekki niedosyt, są 
gotowi, żeby się dalej rozwijać – mówi Przemysław Wolan.

Największą speed-ballową potęgą na świecie są cały 
czas Egipcjanie, bardzo mocni są  Francuzi i błyskawicz-
nie rozwijający się Tunezyjczycy. Mamy nadzieję, że już 
niedługo w gronie faworytów najważniejszych między-
narodowych zawodów będą wymieniani również Polacy.

Tekst: BARBARA BĄCZEK

Fot.: Arkadiusz Żak – Federacja Speed-ball Polska 
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To, że żyjemy w czasach przełomu dostrzega coraz więcej 
osób. Zmianom towarzyszą nowe technologie. Niektórzy 
uważają, że technologie nie tylko towarzyszą zmianie ale ją 
umożliwiają, a nawet wywołują. Młodzi, wychowani w epo-
ce internetu i instagramu, widzą świat inaczej, niż starsi. 
Polityka też uległa przemianie: prawda i fałsz przestały być 
kryterium oceny; liczy się umiejętność wywołania emocji. 
Podobnie dzieje się z religią: Bóg nie jest już niezmiennym 
wektorem – rozwijają się religie gorących przeżyć. Nawet 
nauka w miejsce dowiedzionych prawd, dopuszcza nego-
cjowanie wyjaśnień. Kruszą się siatki obyczajów: wypraco-
wane przez wieki modele zachowań odchodzą do lamusa 
– prym wiedzie spontaniczny indywidualny wybór.

Mamy do czynienia z ewolucją jakich wiele, czy z re-
wolucją?

A jeśli z rewolucją, to czy rodzi się nowa era? Tak uważa 
Jacek Dukaj – pisarz, autor słynnego „Lodu”. W sześciu 
esejach zatytułowanych „Po Piśmie” Dukaj wskazuje, że 
wraz z upowszechnieniem komunikacji obrazkowej prak-
tyka porozumiewania się za pomocą pisma zanika, co 
zmienia odbiór świata, a nawet powoduje zmianę świa-
domości. Umysły ludzkie są inaczej formatowane, bo 
wdrukowane w nie kategorie postrzegania i oceny ulegają 
zmianie. W epoce pisma słowa były oderwane od nadaw-
cy; tak powstały pojęcia abstrakcyjne i idee. Narodziło 

CZASY PRZEŁOMU
się prawo jako 
k o n s t r u k c j a 
oderwana od 
osoby, rozwi-
nęły się logika 
i matematyka, 
powstał huma-
nizm i abstrak-
cyjne idee.

S łowa wy-
muszają ana-
lizę rozumową 
więc człowie-
kowi ery po-
s tpiśmiennej 
przeszkadzają 
w przeżywaniu. 
Wszak obraz 
(selfie, filmik, 

mem) znacznie lepiej przekazuje (i wywołuje) emocje.
Topniejące nakłady książek są tylko jednym z przeja-

wów nadchodzącej dominacji obrazu. Zamiast czytania 
powieści oglądamy seriale, w miejsce spisywania pamięt-
nika zamieszczamy zdjęcia w portalach społecznościowych. 
„Słuchając – pisze Dukaj – jakiejś debaty na YouTubie, 
równocześnie robię na komputerze pięć innych rzeczy. Pod-
czas gdy czytanie absorbuje całkowicie. Pismo jest bogiem 
chciwym i zazdrosnym”. Wymaga dyscypliny i skupienia. 
Obraz nie żąda wysiłku. „Im bardziej bezpośrednie przeży-
cie, tym bardziej pozasłowne. Słowa zamykają żywe prze-
życia w ciasnych pudełkach kategorii. Wymuszają myślenie 
uporządkowane i logiczne, przez co obniżają temperaturę 
przeżywania... A „przeżywacz” oczekuje emocji, które niosą 
empatię i poruszenie. Prawda w starym rozumieniu nie gra 
roli, bo każdy ma swoją prawdę. Przede wszystkim jednak 
za prawdziwe uznawane jest to, co przeżyte.

W efekcie obraz staje się ważniejszy od rzeczywistości.
„Kultura bezpośredniego transferu przeżyć znosi opozy-

cję fi kcja-prawda. Co przeżyte, to ma jakość prawdziwości, 
nawet jeśli pochodzi ze zmyślenia.

Polityka postpiśmienna prowadzona jest już w pełnej 
świadomości tego zjawiska. „Żyjemy w postprawdzie – bo 
i w postfi kcji”. „Przeżywacze” szukają w polityce emocji, 
a nie argumentów. Ich fetyszem jest empatia a najbardziej 
pożądane jest współczucie dla ofi ar. Dlatego Dukaj pre-
cyzuje: „Wróżę cierpieniu wielką karierę. To jedyny pozór 
absolutu, jaki nam pozostał”.

Czyżbyśmy mieli do czynienia z perwersyjnym poza-
grobowym zwycięstwem doktora Freuda? Kultura– jako 
źródło cierpień – zostaje zanegowana, a roszczeniom jed-
nostki staje się zadość.

Liliana Sonik, FB 19.11.19

Znam tego krakowskiego Autora jeszcze z czasów, gdy 
mieszkał z rodziną na Kurdwanowie. Urodzony we Wro-
cławiu, a więc w Krakowie „obcy” (skąd ja to znam). Je-
stem fanem jego tetralogii „Kacper Ryx”, świetna powieść 
historyczna, mnóstwo detali, można czytać jak przewodnik 
po starym Krakowie, no i wciągająca, kryminalna  fabuła. 
Z wykształcenia etnograf, miłośnik historii, ma swój sklepik 
autorski przy placu Mariackim. Jest autorem wielu powie-
ści, książek popularnonaukowych i opowiadań dla dzieci.

Miejsce akcji tej powieści to Kraków i Pomorze, bo 
w czasie 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, stąd rozwinię-
ty wątek polsko-niemiecki. Jest o templariuszach i krzyża-
kach, w końcu łączył ich krzyż na płaszczach, u pierwszych 
czerwony, u drugich czarny. Jest poszukiwanie cudownego 
skarbu, który miał zbudować potęgę zakonu, ale w decy-
dującym starciu dał zwycięstwo Polsce i Litwie. O który 
zabijają się służby specjalne oraz gangi. Jest mnóstwo 
odniesień do współczesności i minionej historii, dotyczą-
cej m.in. Solidarności Walczącej. Książka „niepoprawna 
politycznie”.

Taki passus:  „Ach, ci Polacy! Chełpili się, że pierwsi 
obalili komunizm, a tymczasem jako ostatni wciąż nie po-
trafi li po nim posprzątać. Nie było drugiego kraju post-
komunistycznego, w którym w praktycznie wszystkich 
kluczowych urzędach i instytucjach pracowałoby tak wielu 
tajnych agentów służb, nadal niezweryfikowanych albo 
zweryfi kowanych fałszywie (…) Oni wciąż siedzieli w inte-
resie, dysponowali sporym kapitałem, doskonale zarabiali 
albo mieli emerytury kilkakrotnie przekraczające dochody 
przeciętnego zjadacza chleba (…).

„Oblicze Pana” czyta się jednym tchem, polecam –
JAROSŁAW KAJDAŃSKI

PRZYŁĄCZ SIĘ 
DO „WIADOMOŚCI”!

Redakcja miesięcznika lokalnego 
„WIADOMOŚCI” przyjmie do współpracy 
dziennikarzy (np. studentów i nauczycieli 
z zacięciem dziennikarskim, możliwość 

zaliczenia stażu i otrzymania świadectwa 
współpracy z prasą lokalną). Wymagana 
solidność, samodzielność i pomysłowość.

Czytelników zapraszamy do nadsyłania 
uwag dotyczących naszej okolicy, 

informacji o wydarzeniach, problemach 
lub osobach, które należałoby 

na naszych łamach przedstawić... 
Informacje: kom. 504 853 960 

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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Zawierucha I wojny światowej oszczędziła Kozy, 
dzięki temu dwór Czeczów mógł tętnić życiem i jedy-
nie komunikaty prasowe donosiły o walkach na froncie. 
Końcem grudnia 1914 roku Legiony Polskie pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego stoczyły krwawą bitwę z wojskami 
carskiej Rosji pod Łowczówkiem (pow. tarnowski). Na 
początku 1915 roku decyzją dowództwa legioniści udali 
się na miesięczny wypoczynek do Kęt i okolic. Stacjono-
wali tu od 24 stycznia do 28 lutego 1915 roku. W Kętach 
był szpital polowy, w którym leczono rannych. W lutym 
trzech legionistów zmarło i pochowano ich na kęckim 
cmentarzu. Sztab I Brygady zlokalizowano w samym 
mieście, a poszczególne oddziały rozlokowano w oko-
licznych wioskach: Wilamowicach, Osieku, Kobierni-

cach, Czańcu, Bujakowie i Kozach. Czeczowie przyjęli 
w swoim majątku „beliniaków”, czyli pułk ułanów pod 
dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego. Ofi -
cerów zakwaterowano w zachodniej ofi cynie dworskiej, 
natomiast szeregowych żołnierzy w gospodarstwach na 
terenie wsi. W pałacu nieustannie goszczono dowódz-
two, organizowano przyjęcia i bale. Według ustnych 
przekazów, komendant Józef Piłsudski odwiedził raz 
państwa Czeczów oraz stacjonujących tu żołnierzy. We 
dworze gościli m.in. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – 
późniejszy adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, Wa-
cław „Sirko” Sieroszewski – pisarz i podróżnik, Andrzej 
Strug – pisarz, działacz ruchu socjalistycznego i wol-
nomularz, Zygmunt Rozwadowski – malarz batalista, 

UŁAŃSKI ODPOCZYNEK
Fot. Archiwum „W”

Ćwiczenia oddziału karabinów maszynowych w dniu 16 lutego 
1915 roku. Oznaczeni krzyżykami Marian i Maria Czeczowie

Mieczysław Augustyniak (1895-1939) przed 
pałacem w Kozach Odjazd ułanów sprzed karczmy „Pod koniem” 28 lutego 1915 roku

współautor „Panoramy Racławickiej”. W zbiorach Izby 
Historycznej zachowała się fotografia ułana w pełnej 
krasie, niespełna dwudziestoletniego Mieczysława Au-
gustyniaka, stojącego przy dwóch lipach rosnących do 
dziś przed pałacem. Z albumu rodziny Czeczów pocho-
dzi fotografi a dziedziców Mariana i Marii (poślubionych 
16 stycznia 1915 roku) wizytujących odział karabinów 
maszynowych w czasie ćwiczeń

O pobycie ułanów w Kozach pisał w swych pamiętni-
kach Andrzej Strug: [...] Kwaterujemy tu na długim wypo-
czynku. Już dawno wypoczęliśmy i nudzimy się okropnie 
[…] Ofi cerstwo nasze siedzi we dworze, gdzie się dobrze 
bawią, albo też robią wyprawy do Bielska, gdzie są knajpy 
i teatr, albo do Kęt gdzie stoi Pierwsza Brygada i sam 
Komendant. 28 lutego legioniści opuścili Kęty i okolicz-
ne miejscowości, wyruszyli w stronę Jędrzejowa, udając 
się na front. W Kozach żegnano ich przed karczmą „Pod 
koniem”. Według dawnej tradycji, panny przystroiły żoł-
nierzy tak jak rekrutów udających się do wojska, w tzw. 
chochołki, czyli bukiety sztucznych kwiatów. 

Bartłomiej Jurzak
Tekst powstał w oparciu o publikacje: Władysław 

Skoczylas „Podbeskidzka wieś Kozy”, Kozy 2009; Ma-
rek Cisek „W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy 
legionowej”, Kęty 2014; Andrzej Strug „Odznaka za 
wierną służbę”, Warszawa 1931

„Wiadomości Koziańskie”, miesięcznik samorządowy 
Gminy Kozy, nr 7, lipiec 2017

Od redaktora

Trzy grosze
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE. Dawniej prowa-

dziłem zajęcia dla młodzieży. Przygotowany byłem do czę-
ści wykładowej i praktycznej, starałem się i to było chyba 
za ambitne, ale chciałem, aby było „po Bożemu”, ab ovo. 
Mieli więc niejako powtórkę z historii i języka polskiego. 
Zaopatrzony byłem w materiały, kwerendę zrobiłem po 
różnych źródłach bibliotecznych i własnych. Była też część 
techniczna m.in. ze znakami korektorskimi. Były ćwicze-
nia i zadania. Mówiłem im, że dziennikarz to rzemieślnik, 
więc o procesie drukowania gazety powinien mieć pojęcie, 
bo jest tylko częścią składową procesu, na końcu którego 
jest czytelnik. Wszystko to wyrzuciłem w ramach odchu-
dzania archiwum. W dobie digitalizacji, wyrzuciłem też 
archiwum redakcyjne, do którego de facto nie sięgałem, 
ale które było i świadczyło o dorobku, ale jest obecnie nic 
nie warte. Na szczęście wszystko zostaje w głowie. Bo przy-
szło mi prowadzić warsztaty dziennikarskie dla seniorów. 
Sprawia mi to dużą frajdę. To zasługa grupy ludzi, którzy 
przyszli zaciekawieni i zostali, wykazując się sporą aktyw-
nością. Większość ma wykształcenie ścisłe i całe szczęście, 
bo wykazują dzięki temu precyzję, w lot chwytają zasady. 
Nie wiedzieli, czy cokolwiek napiszą, ale gdy zadałem te-
maty emocjonalne typu „mój pupil” czy „moje hobby”, to 
się całym sercem otworzyli. Przyszedł czas, aby wprowa-
dzać autokorektę i adiustację, więc musieli skracać swoje 
teksty. Dyscyplina musi być. W trakcie rozmów sami się 
upomnieli o zasady etyczne, więc im przyniosłem wypunk-
towane z różnych źródeł, oparte na Deklaracji Paryskiej 
z 1983 r., omówiliśmy je na konkretnych przykładach, co 
nam wypunktowało cechy dobrego dziennikarza. Było 
o dziennikarzach z historii, jak Sienkiewcz, Prus, Wań-
kowicz, było o Kapuścińskim. W trakcie pytań o tematy 
dnia najczęściej powtarzają to, co w mediach, a nie na 
ulicach i muszę im wskazywać różnicę. Sporo było o ma-
nipulacjach, nie wiedzieli, że tak jesteśmy im poddawa-
ni. Podałem przykłady z technik podawania informacji: 
wypadek (wystraszyć), informacja (coś tam), michałek 

(rozbawić), aby przez rozhuśtane emocje dotarł przekaz 
na poziom podprogowy. Jest o formach dziennikarskich, 
oddzielaniu informacji od komentarza.  Też idę tropem, 
że dziennikarstwo to rzemiosło, powołanie powołaniem, 
ale trzeba mieć pojęcie o fachu. Zaczynamy od prasówki, 
omówiliśmy już formaty papieru i gazet, na konkretnych 
przykładach, łamy, paginacje, czcionki, leady, zajawki, 
stopki, itp., itd. Teraz będzie o pierwszej gazecie „Mer-
kuriuszu Polskim” przy Małym Rynku 6 i drukarzu Gor-
czynie. Chyba im się to podoba, bo takie mam sygnały 
zwrotne. Szkic warsztatów napisałem z głowy, modyfi kuję 
i rozwijam w trakcie. Podpisałem to jako projekt autorski. 
Cel mamy wyznaczony – gazetka na koniec warsztatów.

VIA CARPATIA. Znaczek pocztowy autorstwa J.Ko-
narzewskiego o nominale 20 gr, wydany przez PWPW 
S.A w 2018 r. Trafi ł do mnie przez przypadek, bo musia-
łem zrobić dopłaty do wysyłki gazet w kopertach A4 (teraz 

już 4 zł). Tak jak znaczki 
standardowe „a” o róż-
nych kolorach są bezna-
dziejnie nudne, tak uzu-
pełniające przypominają 
stare czasy. Moje zbiory 
filatelistyczne powędro-
wały w dobre ręce, ale 
sentyment pozostał. Pol-
scy graficy zawsze przo-
dowali w projektowaniu 
znaczków, a tematowi 
Via Carpatia też kibicuję. 

I CO JESZCZE?! Czy jesteśmy przygotowani do 
świąt, czyli czy mamy wystarczającą ilość pieniędzy? – 
tego pewnie nikt nie ma. Ale czy mamy dobrą kondycję, 
sprawność fi zyczną? Więc ruszajmy w bój między regały 
i półki. Gra muzyczka, śpiewają kolędy, wabią Mikołaje 
w różnym wydaniu, promocja prześciga promocję. I co 
jeszcze?, i co jeszcze?, i co jeszcze? – ponaglają ekspe-
dientki. Jak już się od nich uwolnimy, można pospa-
cerować, można się podelektować. Może się nie spełni 
koszmar senny, że wszystko poustawiali w innych miej-
scach.  Przecież to spowodowałoby karambol wózków, 
ile byłoby potrąceń i rannych! Dojeżdżamy do celu, czyli 
do kasy. I tu właśnie trzeba wykazać się dobrą kondy-
cją. Skończyła się zabawa, trzeba płacić, a wcześniej 
w try miga, bo napiera kolejka, wypakować wszystko 
z wózka. Wypakować – zapłacić – zapakować! Skłon, 
wyprost, skłon, wyprost – i cała naprzód. Przy wyjściu 
mijamy ogłoszenie: Jestem extra-chrzanem, poznam su-
per-musztardę.

GDZIE SĄ NASZE ŚWIĘTA? Jak to gdzie: w skle-
pach, marketach, salonach i galeriach. Tam jest świą-
teczny nastrój: wystrój, zapach, muzyka. Komfortowy 
klimat sprzedaży towarów i wydawania pieniędzy. 
A gdyby tego nie było? Gdybyśmy zostali na tę Chwilę 
sami ze sobą, z rodziną, ze znajomymi. W wielkiej 
ciszy...

ZE ZROZUMIENIEM.  Skoro mamy czytanie ze 
zrozumieniem, to może i być ze zrozumieniem słucha-
nie, patrzenie ze zrozumieniem, a już najwyższym doko-
naniem jest - bliskie współczucia - czucie ze zrozumie-
niem. Jak to z tym u nas jest - indywidualnie, rodzinnie 
i społecznie? Niech każdy z nas to oceni – po sobie. 
Potraktujmy to jako wyzwanie i życzenia na Święta i na 
Nowy Rok.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

HISTORIA RODZINY CZECZÓW cz. 7
Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozach mamy możliwość przedrukowania wybranych 

części monografi i Rodziny Czeczów, która była publikowana w miesięczniku samorządowym Gminy Kozy 
„Wiadomości Koziańskie”. Autorem monografii „Kozi Raj” jest pracownik Biblioteki p. Bartłomiej Jurzak. 
Dziękujemy dyrektor GBP w Kozach p. Krystynie Kusak za wyrażenie zgody. 

Losy rodziny Czeczów związane były z pałacem w Kozach i dworem w Bieżanowie, gdzie ukazują się nasze 
„Wiadomości”. Rodzina Czeczów zapisała się w historii Kóz i Bieżanowa wyjątkowymi przedstawicielami, dając 
przykład patriotyzmu. Dwór Czeczów od lat pełni funkcję centrum kulturalnego Bieżanowa i całego Podgórza.

x x
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TERMOLIFTING ZAFFIRO I KARBOKSYTERAPIA
JAKO METODY ODMŁADZANIA SKÓRY

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. 

MAGDALENA LIPEŃSKA
SPECJALISTA LASEROTERAPII

MASAŻYSTKA

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

REJESTRACJA TELEFONICZNA: +48 883-599-007

PROMOCJA!
SKUTECZNE ODMŁADZANIE TWARZY METODĄ

TERMOLIFTINGU ZAFFIRO – 300 zł

                    EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ

                                        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. 

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

TEL. 883-699-007

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

BEZPŁATNY
PARKING!

RENTGEN STOMATOLOGICZNY

KARBOKSYTERAPIA – TERAPIA LECZNICZYM CO2

- skuteczne leczenie łysienia, przeciwdziała wypadaniu włosów,
- niweluje cienie pod oczami, skutecznie odmładza dłonie,
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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 (12-
16 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

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

REJESTRACJA TELEFONICZNA:  
+48 883-699-007

Lek. Dent. Piotr Kupiec
Absolwent Curriculum 
Implantologicznego PSI

                       IMPLANTY

  NATYCHMIASTOWE

REKLAMA

Cicha noc, 
święta noc...

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w wigilijną noc... A nad 
głowami kosmos... (Fot. Łukasz Hrenczarek, NASA/ESA - zdjęcie wykonane 
przez kosmiczny teleskop Hubble’a). Fotomontaż: Jarosław Jagła.


