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Udanych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Państwo Lisowie z Kurdwanowa 
na drodze św. Jakuba

I tura wyborów prezydenckich odbyła się w nie-
dzielę 28 czerwca. 

Startowało w nich 11 kandydatów, w kolej-
ności alfabetycznej: Robert Biedroń, Krzysztof 
Bosak,  Andrzej Duda, Szymon Hołownia, 
Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, 
Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał 
Trzaskowski, Waldemar Witkowski, Stanisław 
Żółtek. 

Zwyciężył Andrzej Duda, kandydat Zjednoczo-
nej Prawicy, zdobywając poparcie 43,5 proc. wy-
borców, drugi był Rafał Trzaskowski, kandydat 
Koalicji Obywatelskiej, na którego zagłosowało 
30,46 proc. wyborców. Dalsze miejsca zajęli, ko-
lejno: Szymon Hołownia - 13,87 proc., Krzysztof 
Bosak - 6,78 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz 
- 2,36 proc.,  Robert Biedroń - 2,22 proc. 

Pozostali kandydaci uzyskali wyniki poniżej 
jednego procenta poparcia. Frekwencja wyniosła 
64,51 proc.  

Ponieważ żaden z 11 kandydatów nie zdobył 
ponad połowy ważnie oddanych głosów, do roz-
strzygnięcia wyborów konieczna była II tura głoso-
wania, w której  Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski 
zmierzyli się w niedzielę 12 lipca. 

W Krakowie w I turze na Rafała Trzaskowskie-
go głosowało 37,79 proc., na  Andrzeja Dudę 31,84 
proc. Frekwencja wyniosła 71,54 proc.

W Małopolsce w I turze zwyciężył Andrzej Duda 
zdobywając 51,11 proc., przed Rafałem Trzaskow-
skim 23,92 proc. Frekwencja wyniosła 67,22 proc.

II decydująca tura wyborów odbyła się w nie-
dzielę 12 lipca. Andrzej Duda zdobył 51,03% 
głosów poparcia, Rafał Trzaskowski 48,97%. Fre-
kwencja wyniosła 68,18%. 

W Małopolsce zwyciężył Andrzej Duda – 59,65%, 
Rafał Trzaskowski – 40,35%. Frekwencja 70,38%. 

Rafał Trzaskowski zwyciężył w Krakowie zdo-
bywając 61,47%, na Andrzeja Dudę głosowało 
38,53%. Frekwencja wyniosła 73,77%.

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA OGÓLNA
WULKANIZACJA

KATALIZATORY
FILTRY DPF

12 657 23 75
513 096 771513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW 

RABATY

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

– O Camino mogę mówić całymi dniami, to 
moja wielka pasja i miłość – zapewnia Ewa Lis, 
która wspólnie z mężem Stefanem od lat piel-
grzymuje drogami św. Jakuba po Polsce i innych 
krajach Europy. 

Po raz pierwszy spotkałam państwa Lisów kil-
ka lat temu na Małopolskiej Drodze św. Jakuba. 
Żeby napisać artykuł o idei pielgrzymowania, do-
łączyłam wtedy do pasjonatów. W tym gronie szła 
para, która zwróciła moją uwagę. Ona miała ze 
sobą aparat i uwieczniała wszystkie spotkane po 
drodze przydrożne kapliczki.On towarzyszył jej 
w tym fotografowaniu, zatrzymywał się, 
słuchał, pomagał… Potem dowiedziałam 
się, że mieszkamy na tym samym osiedlu, 
na Kurdwanowie, a państwo Lisowie są 
już na emeryturze. I to było dla mnie za-
skoczenie, bo na emerytów nie wyglądali.

Zaczęło się od spotkania
Od tego czasu spotykaliśmy się na kurdwa-

nowskich ścieżkach. Za każdym razem dowiady-
wałam się o kolejnym odcinku drogi św. Jakuba, 
którą państwo Lisowie właśnie przeszli albo mają 
zamiar na nią wejść. Ich zainteresowanie się się-
gającymi średniowiecza drogami św. Jakuba do 
Santiago de Compostela zaczęło się od spotkania 
w księgarni przy ul. Siennej w Krakowie. – To 
było jesienią 2009 roku, mój mąż zaproponował, 
abyśmy się wybrali do Księgarni Hiszpańskiej 
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XXV LAT „WIADOMOŚCI” 1995 – 2020
W br. mija 25 lat istnienia miesięcznika lokalnego „Wia-

domości”, który ukazuje się w krakowskim Podgórzu. 
W zeszłym miesiącu przypomnieliśmy o tym naszym 

Czytelnikom.

Zaprosiłem  dziennikarzy „Wiadomości” do podziele-
nia się swoimi wspomnieniami. Mam nadzieję, że będą 
następne.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Moja przygoda z „Wiadomościami” rozpoczęła się pod-
czas praktyk na I roku studiów. Od razu zostałam rzucona 
„na głęboką wodę” – nie było parzenia kawy i obserwowa-
nia pracy starszych dziennikarzy, poznawałam za to taj-
niki redagowania i adiustacji tekstu, a także... topografi ę 
miasta. Mieszkałam wtedy na Al. 29 Listopada i do dziś 
pamiętam długie podróże z mapą (papierową) na drugi ko-
niec Krakowa. Pamiętam też dumę, gdy w końcu ukazał się 
obszerny raport „O klubach i domach kultury” podpisany 
moim nazwiskiem.

Aż trudno uwierzyć, że od tego czasu minęło ponad 13 lat. 
Sporo się w moim życiu zmieniło, ale współpraca z „Wiado-
mościami” pozostała. To dzięki nim poznałam wiele fanta-
stycznych osób, zarówno kolegów z redakcji, jak i bohaterów 
artykułów – nie sposób wymienić wszystkich, dodam tylko, 
że niektórych z nich niestety nie ma już wśród nas. Dużym 
przeżyciem był dla mnie również wywiad z prezydentem 
Jackiem Majchrowskim, który przeprowadzaliśmy wspólnie 
z Bartkiem Bartoszkiem. Chociaż nie ukrywam, że akurat 
polityka nigdy nie należała do moich ulubionych tematów.

Mam nadzieję, iż mimo trudności, z jakimi się ostatnio 
borykamy, „Wiadomości” jeszcze długo będą mogły dostar-
czać swoim czytelnikom informacji i rozrywki. Nie bez powo-
du mówi się przecież: „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”.

BARBARA BĄCZEK

Hitem czasu izolacji okazała się praca zdalna - 
w domu, przy komputerze. Mówi się, że wielu praco-
dawców zechce utrzymać taki model po epidemii. Bo to 
dla nich czysty zysk. Można zmniejszyć powierzchnie 
biur, można przerzucić na pracownika, jeśli nie koszty, 
to organizację napraw sprzętu, nie zajmować się pilno-
waniem punktualności, tylko wyznaczać ilość „cegieł” 
do przerzucenia. A jednak mieszkanie nie jest dobrym 
miejscem do pracy. Nie chodzi tylko o to, że rzadko kto 
dysponuje luksusem w postaci osobnego pokoju do pra-
cy, nie mówiąc o słonecznym ogrodzie z ilustracji...

Brak zdecydowanego podziału między życiem pry-
watnym a zawodowym, jest najgorszym pomysłem 
z możliwych: utrudnia odpoczynek i sprawia, że jeste-

Z „Wiadomościami” współpracowałam 10 lat (2008-
2018) jako dziennikarz. Moja przygoda z miesięcznikiem 
rozpoczęła się od praktyki studenckiej, która szybko prze-
rodziła się w regularną współpracę.

Wszystko zaczęło się od spaceru po Kurdwanowie. Było 
grudniowe popołudnie. Wybraliśmy się z synem na popołu-
dniowy spacer, który z reguły kończył się w księgarni (przy 
ul. Wysłouchów). Czy ktoś dziś jeszcze pamięta, że tam była 
księgarnia?

Kuba kochał oglądać i czytać książki, a pani Agniesz-
ka, która tam pracowała, patrzyła z wyrozumiałością na 
moje ciekawe nowości wydawniczych dziecko. Często też 
wychodziliśmy z księgarni z nową książką dla Kuby. Ale 
w tym dniu to ja zabrałam coś do domu. To były „Wiado-
mości” –  lokalny miesięcznik,  który po powrocie z zain-
teresowaniem przeglądnęłam. Tak znalazłam informację, 
że redakcja szuka współpracowników. Pomyślałam; czemu 
nie? I wykręciłam podany w ogłoszeniu numer telefonu.  

Nie ukrywam, że to był czas, kiedy szukałam możliwo-
ści spełniania się w roli dziennikarza, ale odbijałam się 
od kolejnych drzwi redakcyjnych. I często słyszałam; nie 
potrzebujemy ani dziennikarzy, ani redaktorów. Tak zapra-
wiona w bojach byłam przygotowana na kolejną odmowę, 
a tymczasem po telefonicznej rozmowie szybko dostałam 
pierwsze zlecenie. Potem kolejne i kolejne…

Moja przygoda z „Wiadomościami” trwa od wielu lat. 
Chyba jestem współpracownikiem z najdłuższym stażem. 
Współpracownikiem, który niezmiennie powtarza, że wła-
śnie ten miesięcznik i jego redaktor naczelny/ właściciel/
wydawca (doborowe trzy w jednym!) Jarek Kajdański  miał 
znaczący wpływ na to, co dzisiaj robię i gdzie jestem. 

Dzięki tej współpracy inaczej spojrzałam na Kurdwanów 

śmy w pracy bez prze-
rwy. W dodatku izoluje 
i pogłębia samotność 
np. singli. Pracujemy 
wtedy, jak miliony uwi-
jających się pszczół, ale 
bez wspólnego ula.

Nie wszyscy mogą pra-
cować zdalnie. Personel medyczny i personel sklepów, 
śmieciarze, kierowcy, budowlańcy, rolnicy, przedszkolan-
ki i nauczyciele (mimo eksperymentu, jakim były zdalne 
lekcje), opiekunowie dzieci i seniorów, piekarze, cukier-
nicy, fl oryści, pocztowcy… W wielu zawodach trzeba być 
fi zycznie obecnym… Tymczasem właśnie te zawody naj-
częściej są niedowartościowane. Zarówno fi nansowo, jak 
pod względem prestiżu. Otwórzmy wreszcie oczy. Nasz 
świat się kręci dzięki tym ludziom.

Żeby jednak nie tylko narzekać, można pomarzyć… Na 
przykład o tym, że po zwalczeniu podstępnego wirusa fi r-
my zdecydują się na model 4 + 1, czyli umożliwią pracow-
nikom tele- pracę przez jeden dzień w tygodniu. To po-
zwoliłoby zachować więź między pracownikami ułatwiając 
im jednocześnie organizację wielu życiowych spraw. Jesz-
cze żeby tylko internet chciał hulać, a nie smętnie mulić. 
Ale do tego potrzebna byłaby nowa piąta generacja sieci – 
niezawodny, szybki, pojemny i kontrowersyjny system 5G.

zdjęcie via:THOT Cursus
źródło: Liliana Sonik, FB

Praca zdalna

i na prawobrzeżną część Krakowa - Podgórze. Uświadomi-
łam sobie, jak niezwykłe historie mają miejsca, gdzie miesz-
kam, pracuję. Poznałam wspaniałych ludzi; pasjonatów, 
o których zapewne nigdy bym się nie dowiedziała. Tym-
czasem mogłam o nich pisać, prezentować ich na łamach 
miesięcznika, a sama  - wiele się od nich nauczyć. 

Czasem ktoś mnie pyta;  To ty jeszcze piszesz w „Wiado-
mościach”, po co ci to? Uśmiecham się wtedy, bo trudno 
każdemu tłumaczyć, że jestem Jarkowi wdzięczna za to, iż 
przed laty dał mi pierwsze zlecenie. I mam jeszcze jeden, 
bardzo ważny powód. Wśród stałych, wiernych czytelników 
„Wiadomości” jest pewna pani, właścicielka małego skle-
pu spożywczego. Gdy kolejny numer trafi a do rozdania na 
sklepową ladę, pani Czesława: „A czy jest tu artykuł Marii 
Fortuny - Sudor?” 

Więc piszę także dla pani Czesławy, bo nie chcę jej za-
wieść, ale też dla wielu czytelników, którzy chętnie czytają 
„Wiadomości”, w tym także  zamieszczane na ich łamach 
moje teksty. Jeśli one z jakiegoś powodu są dla nich ważne, 
istotne, to mogę się cieszyć. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, 
że dzięki temu, iż jesteśmy czytani, nasza praca ma sens.  

MARIA FORTUNA-SUDOR

MARIA 
FORTUNA-SUDOR 

ELŻBIETA ĆWIK

BARBARA BĄCZEK

Dlaczego wybrałam lokalną gazetę? Otóż ten rodzaj prasy, 
nie zawsze doceniany, porusza tematy najbliżej nas. Nie tylko 
informuje i interweniuje w sprawie budowy czy remontu in-
frastruktury drogowej. Ale także prezentuje ciekawych ludzi, 
mieszkających tuż, tuż. Odkrywa miejscowe sekrety historycz-
ne. Pokazuje osiągnięcia naszej społeczności, zamiast szuka-
nia taniej sensacji. Co ważne w przypadku „Wiadomości”, 
jest to tradycyjna gazeta, która stara się rzetelnie informować 
i oddzielać prawdę od komentarza autorskiego, co jest w obec-
nych czasach rzadkością, a cenną wartością dla Czytelników.

Oczywiście bardzo ważną rolę odgrywa tutaj Wydawca 
i Redaktor Naczelny, w tym wypadku w jednej osobie, Ja-
rosław Kajdański. To on, trzymając się swoich ideałów, 
od wiele lat wyznacza kierunek kształtowania się „Wiado-
mości”. Dzięki współpracy z nim nauczyłam  się nie tylko 
dziennikarskiego rzemiosła, ale także poznałam wielu in-
teresujących ludzi oraz zobaczyłam, jak powinna wyglądać 
niezależna gazeta lokalna.

Wszystkiego czego nauczyłam się w „Wiadomościach”, 
staram się obecnie wykorzystywać w prowadzeniu Swoszo-
wickiego Portalu Informacyjnego, którego jestem Wydawcą 
i Redaktorem Naczelnym.

Można śmiało powiedzieć, że współpraca z „Wiadomo-
ściami” ukształtowała moje życie. Dzięki Jarku :)   

ELŻBIETA BARHOUMI Z D. ĆWIK

PARKING STRZEŻONY
c a ł o d o b o w y
os. Kozłówek, ul. Wolska 3 
(róg Wielickiej)

tel. 012 657 13 13, kom. 505 01 77 66
AUTO KOMIS „KRAK−POL”
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● Plac Targowy „MANHATTAN”,  Wola Duchacka, 
ul. Białoruska 7, I p., pok. 75, tel. (012) 655 72 45

● os. Oświecenia 22a, tel. (012) 642 65 50, fax: (012) 642 65 51
● Hurtownia parapetów – Zabłocie

ul. Romanowicza 17, tel. 012 296 00 58

Wykorzystaj oostatni rrok

na 77% VVAT!

W cenie: 

■ Okno z montażem

■ Parapet zewnętrzny

■ Termometr 

do zamówienia*

■ Szyba 1,0
RATY 1%

629,−

www.przychodniakozlowek.pl

Kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia

ZABIEGI REHABILITACYJNE
pełny zakres
tel. 012 655 61 21

PORADNIA OKULISTYCZNA
tel. 012 655 84 23
Zapraszamy osoby powyżej 35 roku 
życia na bezpłatne badania
w kierunku wykrywania jaskry

NZOZ „KOZŁÓWEK” sp. z o.o.
PORADNIE 
SPECJALISTYCZNE
tel. 012 658 35 19

◆ Endokrynologiczna
◆ Neurologiczna
◆ Rehabilitacyjna
◆ Psychologiczna
◆ Psychiatryczna

GABINET USG 
(aparat Siemens G 50, 

doppler, kolor)

tel. 012 650 20 16
◆ badanie naczyń tętniczych i żylnych
◆ badanie stawów
◆ badanie tarczycy i węzłów chłonnych
◆ badanie jamy brzusznej

UL. NA KOZŁÓWCE 29 UL. NOWOSĄDECKA 31

Badania ultrasonograficzne naczyń wykonujemy
nieodpłatnie za skierowaniem z poradni chorób
naczyń. W pozostałych przypadkach odpłatnie,
ceny są konkurencyjne

Kopce: JP II i Kraka ● Protest przy Wildze ● Dajmy 1% ● Euro’12
Raport o domach kultury ● Podgórskie dyktando ● 40 lat Kozłówka

Mieszkańcy os. Cegielniana bronią idei parku rzecz-
nego Wilgi.... Ponad 1000 podpisów pod protestem... To
nie drzewa, lecz chaszcze... Z braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego deweloperzy w Kra-
kowie mogą zrobić wszystko... 

Na części terenów przekazanych przez państwa Gro-
jeckich na rzecz miasta, wybudowano osiedle Cegielnia-
na. Na starych mapach widnieje jednak pas zieleni nad

rzeką Wilgą, przeznaczony na tereny rekreacyjno-sport-
owe i parkowe. Jednakże teren ten jest na tyle atrakcyj-
ny, że wciąż jest przedmiotem walki deweloperów o jego
zabudowę. A jak ostrożnie szacuje jego wartość na ła-
mach prasy Szymon Duda, jeden z szefów GDDDKiK
Group, firmy deweloperskiej, cena tego gruntu to
niebagatelna suma 40 – 50 mln zł. 

Cd. na str. 3

Jeden z nich istnieje już od od ok. połowy IX w. n. e.,
drugi ma dopiero powstać. Kopiec Krakusa usytuowa-
ny jest na Krzemionkach Podgórskich, kopiec Jana
Pawła II ma powstać między ul. Herberta, rzeką Wilgą
a obwodnicą autostradową. Pierwszy miał świadczyć
o potędze państwa Wiślan, drugi ma świadczyć
o chrześcijańskich korzeniach Europy. Oba mają peł-
nić rolę kultową i stanowić w intencji współczesnych
hołd dla wielkich przywódców. 

W latach 30-tych ub.w. przeprowadzono na wielką
skalę badania archeologiczne z myślą
o odnalezieniu grobu legendarnego księ-
cia i założyciela Krakowa. W dolnych
partiach znaleziono m. in. okucie pasa
z brązu, datowane na VIII w. n. e. Nato-
miast w górnej części odnaleziono korze-
nie potężnego dębu, który w chwili ścię-
cia miał ok. 300 lat. Wśród hipotez wyja-
śniających pochodzenie kopca jest i taka,

że zbudowali go Celtowie na cele kultowe. 
Z kolei idea budowy kopca Jana Pawła II narodziła

się wśród mieszkańców Podgórza pod koniec 2002 r.,
w intencji uczczenia 25. rocznicy Pontyfikatu. Założe-
niem pomysłodawców jest, aby w budowie kopca
uczestniczyło społeczeństwo Krakowa i całej Polski,
a nawet obywatele z całego świata, bez względu na wy-
znanie i kolor skóry. Stąd idea, aby pierwsza warstwa
ziemi została usypana ręcznie... 

Więcej o obu kopcach – na str. 7

„Niech to tylko zakwitną jabłonie” – słowa tej piosenki
zachęcały kiedyś do wiosennego zakochania, dodawały
nadziei i optymizmu. Od tego czasu jabłoni u nas jakby
coraz mniej, ale za to są... magnolie! 

Przed epoką lodowcową na Ziemi były lasy magnolio-
we – ale to musiało wyglądać, gdy zakwitły! Przetrwały
one w Azji Wschodniej oraz w Ameryce. W Chinach
kwiaty magnolii uważane są za symbol czystości i szcze-
rości. Nazwa rodzaju „magnolia” została nadana przez
Charlesa Plumiera dla upamiętnienia francuskiego bo-
tanika Pierre'a Magnola, który żył w XVII w. 

Kształty i barwy kwiatów magnolii są różnorodne. Jest
ich w naszych lokalnych ogrodach z roku na rok coraz
więcej. Jedno z piękniejszych kwitnie przy ul. Malbor-
skiej na Woli Duchackiej (na zdjęciu). 

Zakwitły magnolie! Historie dwóch kopców

Prace archeologiczne na kopcu Krakusa
– widok po zdjêciu czapki i wykonaniu
leja, od strony pó³nocnej. 
Fot. Agencja Fot. „Œwiatowid”, 1934 r.
Ze zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa. 

Na betonie drzewa nie urosną... 

Na szczycie bez płuca ● Rewitalizacja czy dewastacja ● Wymiana pieców 
Zaczarowany w ekslibrisie ● Dziurawa Cechowa ● Dawid vs. Goliat

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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mechanika ogólna
DLA STAŁYCH KLIENTÓW KARTY RABATOWE
12 657 23 75,   513 096 771
PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

PIOMAR

HURT  
DETAL  

SERWIS

ul. Cechowa 63 
tel.12 651 44 44

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

20lat
tradycji

600 880 870   

◆ motocykle – samochody do 3,5 T 
◆ pojazdy zasilane gazem 

◆ pojazdy sprowadzone z zagranicy 
◆ badania powypadkowe

ul. Wielicka 250

◆ specjalizacja OPEL - serwis pogwarancyjny
◆ naprawa wszystkich marek pojazdów

◆ komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek
◆ serwis ogumienia - serwis klimatyzacji

◆ naprawy blacharsko-lakiernicze

Kraków, ul. Wielicka 87, tel/fax: 12/656-53-97, 510-261-703 
email: wielicka@drewexkrakow.pl, WWW.DREWEXKRAKOW.PL

Kraków, ul. Dr. Judyma 2 / róg Zakopianki, 513-100-231 
tel/fax: 12/276-19-10, email: judyma@drewexkrakow.pl 

Okna drewniane (STOLBUD WŁOSZCZOWA) RABAT 12%

Okna PCV białe i kolorowe (DRUTEX) RABAT 36%

Bramy segmentowe UniPro (WIŚNIOWSKI) RABAT 20%

Drzwi zewnętrzne drewniane (STOLPAW) RABAT 10%

Drzwi z kolekcji SEMPRE-LUX (POL-SKONE) RABAT 10%

SUPER PROMOCJE !!!
dotyczy klientów indywidualnych do 31.03.2012 r.

  PROFESJONALNY OBMIAR I MONTAŻ ciesz się 
8% VATEM*

W NASZYCH SALONACH 
NAJWIĘCEJ ZOBACZYSZ – NAJTANIEJ KUPISZ

*przy zleconej usłudze remontowo-budowlanej roboty wraz z wykorzystanymi materiałami 
z 8% stawką VAT dla budownictwa mieszkaniowego (odpowiedni kod PKOB)

HURT - DETAL

NAJLEPSZE JAJA 
W KRAKOWIE!

30 lat tradycji

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW:
ul. Koletek 9, os. 2. Pułku Lotniczego

- DETIE!

W:
o

D!

PON. - PT. 9 - 17, SOB. 8 - 12             KOM. 602 513 956

NOWO OTWARTY: ul. Łużycka 22 (przy ul. Karpińskiego)

RESTAURACJA 
PARKOWA

Swoszowice, ul. Kąpielowa 70 
Tel 12 254 78 45, 12 654 71 91

*promocja nie dotyczy napojów *zniżka obejmuje tańszy obiad
Promocja obowiązuje przy okazaniu ogłoszenia lub jego kopii

Oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2012 r.

PPPPRRRROMOCJOMOCJOMOCJOMOCJJA:A:A:A:
Przy zakupie obiadu z karty 

– drugi 50% taniej*

Od trzech lat informujemy (patrz: www.wiadomosci.
krakow.pl z lutego 2010 i listopada 2011 r.) o jednej z naj-
głośniejszych w Polsce afer deweloperskich ostatnich lat, 
która dotknęła także naszych Czytelników.

Afera dotyczy działalności byłego krakowskiego dewe-
lopera Leopard SA. Oszukani klienci  9 lutego br. wygrali 
w Sądzie Najwyższym walkę o cofnięcie hipotek z miesz-

kań z przeciwnikiem, który nie przegrywa  – amerykańskim 
funduszem inwestycyjnym Manchester Securities Corpo-
ration. Dwa dni wcześniej krakowska policja aresztowała 
byłych szefów Leoparda. 

Sąd Najwyższy przyznał rację pokrzywdzonym i unieważ-
nił hipoteki ustanowione na nieruchomości Wierzbowa. 

Dawid zwyciężył z Goliatem 

Cd. na str. 2

Cd. na str. 7

PIOTR POGON z Kurdwanowa został nominowa-
ny do nagrody „Traveler” w kategorii „Wyczyn roku”, 
przyznawany przez miesięcznik „National Geogra-
phic”. Laureatów wybiera się poprzez wysyłanie sms-ów 
do 27 marca br.

– Zdobyłem trzy najwyższe szczyty świata i zdobędę ko-
lejne. Biegam w maratonach i wiem, że jestem w stanie 
pokonać nie tylko 80-kilometową trasę. Pozyskuję fundu-
sze dla organizacji charytatywnych i wiem, jak wielu ludzi 
dotknął zły los. 

Niepełnosprawny 
zdobywca

Po drugim wejściu na Kilimandżaro (IX 2011)

Bemowie z Woli Duchackiej ● Nagroda Jerzmanowskich
Wspaniały z XII ● Plan dla Myślenickiej ● Murawy napiaskowe

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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ul. Cechowa 63 
tel.12 651 44 44

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

23lata
profesjonalnej

Masz Firmę? Tanio wynajmę biuro
na prowadzenie działalności gospodarczej

506 151 872

adres, skrzynkę pocztową, 

odbiór korespondencji, 

prowadzenie księgowości

ZAPEWNIAM 

„Pępuś Świata”

Przedszkole „Pępuś Świata” jest Placówką Oświatową z Wpisem do Ewidencji szkół i Placówek Oświatowych.
Prowadzimy działalność wychowawczo-dydaktyczną wśród dzieci w wieku 2,5 - 6 lat – Obowiązkowe Roczne Przygotowanie Przedszkolne.

Kraków, ul. Łużycka 28 – oddz. 1
ul. Schweitzera 7B – oddz. 2

PRZEDSZKOLE
„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”.   Gabriel García Márquez

Posiadamy bogatą ofertę zajęć – www.przedszkole-pepus-swiata.pl

REKRUTACJA 2013/2014 oddz. 1 tel. 792 433 132, 12 346 11 11  oddz. 2  606 675 962, 12 346 11 11

CZESNE 
TYLKO 380 ZŁ

POSIADAMY WŁASNĄ KUCHNIĘ

600 880 870   

◆ motocykle – samochody do 3,5 T 
◆ pojazdy zasilane gazem 

◆ pojazdy sprowadzone z zagranicy 
◆ badania powypadkowe

ul. Wielicka 250

◆ specjalizacja OPEL - serwis pogwarancyjny
◆ naprawa wszystkich marek pojazdów

◆ komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek
◆ serwis ogumienia - serwis klimatyzacji

◆ naprawy blacharsko-lakiernicze

HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA 
OGÓLNA12 657 23 75

513 096 771

Mieszkali tutaj prawie 90 lat. W maju br. opuszczają tzw. stary dwór. Pozostawiają po sobie Park Duchacki.

Bemowie z Woli Duchackiej
Ich rodzinne korzenie od dawna sięgają Podgórza, 

ale najbardziej ukochanym miejscem okazała się Wola 
Duchacka. Tutaj zamieszkali we dworze w otoczeniu 
pięknego parku. W maju br. państwo Bemowie wypro-
wadzają się ze swojej ojcowizny. Zostanie po nich ostat-

nia zielona enklawa pośród osiedla z wielkiej płyty. Park 
Duchacki został otwarty symbolicznie w lutym tego roku. 
Mieszkańcy na czele z radnymi dzielnicy, miasta i wielu 
opiniotwórczych stowarzyszeń walczyli o niego 5 lat.

Cd. na str. 6 - 7

Polski Nobel dla 
prof. Andrzeja Zolla
6 maja w Sali Senatorskiej na Wawelu odbyła się uro-

czystość wręczenia piątej edycji Nagrody im.  Erazma 
i Anny Jerzmanowskich. Przyznano ją byłemu prezeso-
wi Trybunału Konstytucyjnego oraz rzecznikowi praw 
obywatelskich prof. Andrzejowi Zollowi.

Uroczystość miała jak zwykle podniosły charakter, go-
ści przywitał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu 
prof. Jan K. Ostrowski, a prowadził ją sekretarz generalny 
Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski. 

Cd. na str. 3

Już 19. raz odbyły się wybory „8 Wspaniałych”. 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 14-19 
lat, uczącej się w Krakowie, odznaczającej się m.in. 
nienaganną postawą w życiu codziennym oraz zaan-
gażowaniem w działalność społeczną. W zaszczytnym 
gronie zwycięzców znalazł się Jan Jelonek z LO nr XV 
w Prokocimu, a wyróżniony został Tomasz Jędrzejczyk 
z Gimnazjum nr 29 w Bieżanowie, który m.in. stworzył 
grę planszową o starym Bieżanowie.

Cd. na str. 2

Wspaniali z XII Dzielnicy

Pieniądze na Park Duchacki ● Macedoński i Bożyk – portrety 
 Jubileusz „Baszty” ● Antysmogowy poślizg ● Walka z Goliatem 

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71 

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

WWW.OPALKRAKOW.PL

PRZYJEDŹ I SPRAWDŹ! ZAPRASZAMY!

Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Organizujemy:
STUDNIÓWKI, wesela, chrzciny, komunie, 

uroczystości rodzinne, bankiety firmowe, itp.

 Serdecznie zapraszamy!
Kraków-Wieliczka

ul. Krakowska 14 c 
tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55 

www.soray.pl

Zarządzanie Nieruchomościami
Licencja Państwowa

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,

DEWELOPERÓW, OSOBY PRYWATNE

„TBS Małopolska” Sp. z o.o. ul. Bujaka 4
tel. (12) 659-90-36, 659-90-35

Przez cały ubiegły rok problem zabójczego smogu był 
tematem numer jeden we wszystkich krakowskich me-
diach [pisaliśmy o tym obszernie w lutym ub.r. – www.
wiadomoscipodgorze.pl]. O tym, jak fatalnie oddycha się 
na „świeżym powietrzu” w zimowe wieczory, przekonał się 
już chyba każdy w Krakowie. Teraz musimy się przekonać 
do tego, żeby zrezygnować z palenia w piecach, które są 
głównym powodem zanieczyszczenia. Zresztą już za pięć 
lat taki zakaz ma obowiązywać w całym naszym mieście.

Pani Agnieszka z Salwatora wymieniła piec na ogrze-
wanie elektryczne w ubiegłym roku: – Zaczęłam od tego, 
że z początkiem stycznia złożyłam wniosek w urzędzie na 
os. Zgody. Trochę to trwało zanim został rozpatrzony i do-
stałam dofinansowanie. Dzwoniłam jednak co jakiś czas 
i pytałam, co się zmieniło w mojej sprawie. Informację 
o tym, że są dla mnie pieniądze i mogę szukać wykonawcy, 

dostałam dopiero pod koniec wakacji. Umowę podpisałam 
jesienią – opowiada.

Na początku martwiła się, że nie zdąży skorzystać 
z tego programu i że sama nie poradzi sobie z wymia-
ną paleniska. Informacji szukała w Internecie, oglądała 
poświęcone temu programy w telewizji, w końcu chwy-
ciła za słuchawkę i zaczęła dzwonić do firm, które mon-
tują ogrzewanie elektryczne. Zdecydowała się na takie, 
bo jak mówi – nie ma zaufania do gazu i w przyszłości, 
gdy MPEC rozbuduje sieć ciepłowniczą przy jej ulicy, 
chce podłączyć swój sprzęt do ogrzewania centralnego.

– Pierwsza firma, która przyjechała do mnie, okazała 
się jednak za droga. Musiałam znaleźć coś tańszego i na 
szczęście udało się. Montaż trwał dosłownie kilka godzin
– opowiada pani Agnieszka.

Cd. na str. 3

Czas na wymianę pieca
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na spotkanie z podróżnikami 
– wspomina Ewa Lis. Pan Ste-
fan przyznaje, że ma zwyczaj 
zaglądania do księgarni, gdy 
przechodzi obok. Stwierdza: 
– Zobaczyłem afi sz informują-
cy o spotkaniu i pomyślałem, 
że to może być interesujące, 
zwłaszcza, że chodziło o Hisz-

panię. Wybraliśmy się tam, a dalej to już samo poszło. 
Pani Ewa przyznaje, że gdy usłyszała o idei pielgrzy-

mowania do Santiago, to wpadła jak przysłowiowa śliw-
ka w kompot. Wspomina: – Panowie opowiadali, że taką 
pielgrzymkę można rozpocząć z progu własnego domu. 
Mówili, że są już odtwarzane drogi św. Jakuba na terenie 
Polski i że też można nimi pielgrzymować. Po spotkaniu, 
jeszcze w tramwaju, marzyłam głośno, jakby to było cu-
downie wyjść z domu i dojść do św. Jakuba w Santiago… 
Z uśmiechem stwierdza, że mąż starał się zniechęcić ją do 
realizacji pomysłu. Wskazywał na przeszkody, a więc ich 
wiek, obawy przed chorobami, brakiem możliwości poro-
zumiewania się w obcych krajach…

Jednakże pani Ewa, z wykształcenia polonistka (przez 
wiele lat uczyła języka polskiego w Gimnazjum nr 28 na 
Kurdwanowie), nie odpuszczała. Szukała w Internecie in-
formacji o drogach św. Jakuba, o możliwości pielgrzymo-
wania. – Jeszcze w tym samym roku, w grudniu trafi liśmy 
na spotkanie bractw św. Jakuba w kościele św. Katarzyny 
na krakowskim Kazimierzu. Na miejscu zobaczyliśmy lu-
dzi w pięknych strojach. Każda grupa miała swoją Jakubo-
wą pieśń. A po Mszy świętej uczestnicy zostali zaproszeni 
na spotkanie. W podziemiach kościoła młody zakonnik 
przedstawił mnie księdzu Ryszardowi Honkiszowi. 

Wtedy marząca o wejściu na drogę św. Jakuba nie 
wiedziała, że jest to proboszcz parafi i św. Jakuba z Wię-
cławic, mocno zaangażowany w upowszechnianie idei 
pielgrzymowania drogami św. Jakuba. Były plany, aby 
się wybrać grupą do Hiszpanii i tam przejść do Santiago. 
Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. Trudności się 
mnożyły. – Moja mama była w takim wieku, że potrze-
bowała stałej opieki – opowiada Ewa Lis i dodaje, że psa 
też nie można zostawić samego. Z uśmiechem wspomi-
na: – Nie odpuszczałam jednak i kiedyś trafi łam na ogło-
szenie w Internecie, że są niedzielne wyjścia na Mało-
polską Drogę św. Jakuba. To było to, czego szukaliśmy. 
Pielgrzymowanie raz z miesiącu, w niedzielę, odcinek po 
odcinku… Zadzwoniłam do organizatorów. Tak pozna-
łam Franciszka Mroza, który się tym projektem zajmuje. 
To było w 2011 roku, gdy dołączyliśmy do małej grupy 
niedzielnych pielgrzymów.

Tworzą Jakubową wspólnotę
Ta forma peregrynowania polega na tym, że w nie-

dzielny wczesny poranek zainteresowani dojeżdżają do 
punktu wyjścia. Na miejscu uczestniczą w Eucharystii. 
a po niej wyruszają na pielgrzymi szlak. W drodze zatrzy-
mują się na odpoczynek, nawiedzają kościoły, zwłaszcza 
te znajdujące się na powstałym w średniowieczu szlaku 
św. Jakuba. Wieczorem wracają do domu, a miesiąc 
później, w niedzielę ponownie spotykają się w miejscu, 
do którego doszli. – Do naszej grupy dołączali kolejni 
caminowicze – opowiadają państwo Lisowie. Przyznają, 
że jedni zostali, a inni zrezygnowali. Na ich miejsce przy-
szli nowi. – Ale jest taka grupa stała, która od lat spo-
tyka się na kolejnych etapach drogi – dodaje pani Ewa. 
I stwierdza: – Tworzymy Jakubową wspólnotę. Stefan Lis 
zaznacza: – Taka forma pielgrzymowania, inna niż na 
przykład wakacyjne pielgrzymki zmierzające z różnych 
stron Polski do Częstochowy, to wspaniała sprawa. Niby 
jesteśmy w grupie, lecz tak na prawdę każdy idzie sam. 
Oczywiście, jeśli ktoś chce porozmawiać, to istnieje taka 
możliwość, ale gdy chce iść w milczeniu, nikt mu w tym 
nie przeszkadza. 

Z rozmowy wynika, że Ewa i Stefan Lisowie przeszli 
tysiące kilometrów. Gdy dopytuję o szczegóły, pani Ewa 
zaznacza: – Nie zapisujemy, ile mamy za sobą kilometrów. 
Parę razy przeszliśmy Małopolską Drogę św. Jakuba, 
potem ruszyliśmy w kierunku czeskiej granicy, dalej były 
Czechy. Szliśmy też przez Austrię. Przeszliśmy drogą na 
Camino całe Niemcy, całą Szwajcarię. W zeszłym roku 
doszliśmy do Francji. Mamy też na swoim koncie piel-
grzymowanie ze Lwowa Ukraińską Drogą św. Jakuba, ale 

także z Częstochowy do Krakowa. Teraz, gdy idziemy już 
poza granicami Polski, wyjeżdżamy na trwające kilka dni 
pielgrzymowanie. I powoli zbliżamy się do Santiago.

Pan Stefan, technik odzieżowy na emeryturze, oprócz 
pasji pielgrzymowania ma jeszcze nietypowe jak na męż-
czyznę hobby, bo zajmuje się haftem i niejedną pracą ob-
darował przyjaciół i znajomych. A ostatnio zaczął pisać 
ikony. Gdy dopytuję, jakie wydarzenie z przebytych dróg 
św. Jakuba pamięta szczególnie, bez chwili zastanowie-
nia stwierdza: – To była nasza pierwsza droga z Sando-
mierza. Szliśmy po kolana w idealnie białym śniegu. Na 
jego tle przepięknie odbijały się drzewa. Cisza, spokój…

Pomaga im patron
Ewa Lis zapewnia, że św. Jakub bardzo dba o pielgrzy-

mów. Wspomina, jak z koleżanką wybrały się na drogę 
św. Jakuba przez Czechy. Przyznaje, że bardzo starannie 
się do tej wyprawy przygotowała. Zaczęła się uczyć języka 
czeskiego. Prześledziła i dokładnie wytyczyła każdy etap 
drogi, bo jak mówi, w Czechach nie ma charakterystycz-
nych znaków z muszlą św. Jakuba. Zapewnia, że w takich 
sytuacjach św. Jakub stawia na drodze ludzi niosących 
pomoc. Gdy pytam o przykład, opowiada: – W czasie na-
szej drogi przez Czechy doszłyśmy wieczorem do miasta, 
w którym odbywał się festiwal kultury, toteż wszystkie 

miejsca noclego-
w e  b y ł y  z a j ę t e . 
W końcu ktoś nam 
wynajął  kawałek 
trawy pod dachem, 
ale w połączeniu 
z deszczową pogo-
dą i dosyć chłod-
nym powietrzem 
to miejsce nie było 
tym, o czym ma-
rzyłyśmy po całym 
dniu pielgrzymo-
wania w deszczu 
i burzy. Zmęczone, 
zmarznięte, głodne, 
poszłyśmy do go-
spody. Usiadłyśmy 
w kącie, włączyły-
śmy do podładowa-
nia telefony i cie-

sząc się chwilą, poprosiłyśmy o herbatę, a potem jeszcze 
o zupę. Nasza obecność wzbudziła zainteresowanie ze-
branych w lokalu. Najbardziej byli zdziwieni tym, że same 
„baby”, jak to stwierdzili, podróżują. Ale gdy się dowie-
dzieli, że idziemy do św. Jakuba w Santiago, to chociaż 
byli osobami niewierzącymi, okazali nam wiele życzliwości 
i zainteresowania. 

Pani Ewa dodaje, że w barze przesiedziały do 3 nad 
ranem. – Odeszłyśmy jako ostatnie klientki i świecąc so-
bie małą latarką, doszłyśmy na miejsce noclegu – wspo-
mina i zapewnia: – To nie była przyjemna noc. Także 
rano nie było miło. Miałyśmy kilka łyków wody w butelce. 
Nic do jedzenia. A tu niedziela i sklepy zamknięte. Wy-
ruszyłyśmy w drogę bez chleba, bez wody, za to w upa-
le. W jednej z wiosek, przez którą szłyśmy, usiadłyśmy 
na przystanku i zapytałyśmy przechodzącą kobietę, czy 
gdzieś w okolicy nie ma otwartego sklepu, ale odpowiedź 
była negatywna. Jednak pani przyniosła butelkę wody. 
To dodało nam sił. Ruszyłyśmy dalej. W kolejnej wiosce 
zatrzymałyśmy się przy kapliczce. Wyciągnęłyśmy resztę 
wody, a moja koleżanka znalazła okruchy herbatników, 
którymi starałyśmy się zaspokoić głód. Przy tej kapliczce 
kobieta wyrywała chwasty i nam się uważnie przyglądała. 
W końcu zaczęłyśmy rozmawiać. Gdy jej opowiedziały-
śmy, dokąd idziemy, zaproponowała, że nam przyniesie 
kawy. Oddaliła się szybko, a po jakimś czasie wróciła 
z kawą i mlekiem. Myśmy jak dzikuski wypiły to mleko 
(śmiech). Patrzymy, a pani znów do nas idzie i tym razem 
przynosi nam ciasto i butelkę wody na drogę. Chciałam 
zapłacić, ale kobieta nie przyjęła pieniędzy. Nawet nam 
zaproponowała, że nas przenocuje, ale podziękowałyśmy, 
tłumacząc, że musimy iść dalej. I wtedy kobieta pospiesz-
nie się oddaliła, a po chwili wróciła z reklamówką wypeł-
nioną jedzeniem. Gdy doszłyśmy do zaplanowanego na 
ten dzień postoju, byłyśmy bardzo wdzięczne tej niezna-
jomej, zjadając podarowane przez nią kanapki i warzywa. 
Pamiętam, że w ten niedzielny wieczór, jakby na deser, 

po całym dniu pielgrzymowania zostałyśmy zaproszone 
na koncert do ewangelickiej świątyni. Tak oto po uczcie 
dla ciała miałyśmy także ucztę dla ducha – puentuje swą 
opowieść pani Ewa i wyznaje: – W takich okolicznościach 
człowiek sobie uświadamia, że na drodze do św. Jakuba 
nigdy nie jest sam.

Nawiązując do opowiedzianej historii, pani Ewa za-
uważa, że osoby pielgrzymujące drogami św. Jakuba czę-
sto opowiadają o niezwykłych wydarzeniach, sytuacjach 
realnie trudnych do zrozumienia. Stwierdza: – W takim 
gronie wzajemnie się rozumiemy, ale gdy się te historie 
opowiada osobom, które na temat pielgrzymowania na 
Camino nic nie wiedzą, to się pukają w głowę (śmiech). 

Odkrywają nowe wartości
Gdy dopytuję, jak pielgrzymowanie wpłynęło na ich 

życie, moi rozmówcy przyznają, że od lat chodzą na róż-
ne wycieczki górskie, przemierzają turystyczne szlaki, ale 
żadne z tych wyjść nie może równać się z Camino. Pan 
Stefan stwierdza: – To kontakt z przyrodą, zbliżenie się 
do Boga, czyli pogłębienie wiary, ale także bardzo cenne 
i trwałe relacje z pielgrzymującymi osobami. Podkreśla, że 
na pielgrzymim szlaku człowiek doświadcza innego rodza-
ju spotkań. I wyjaśnia: – Na przykład w mieście, na ulicy, 
na osiedlu nie doświadcza się takich zachowań, reakcji 
ludzkich, jak na drodze świętego Jakuba, gdzie uśmiech 
pielgrzyma, gesty serdeczności i życzliwości oraz bezinte-
resowna pomoc są czymś naturalnym.

Emerytowana polonistka, która chętnie opowiada 
o pasji pielgrzymowania wszędzie tam, gdzie przebywa, 
dodaje, że często jest pytana; po co idzie, dlaczego? Nie-
którzy nawet przypuszczają, że to forma pokuty albo jakaś 
intencja… A jeszcze inni pytają, co daje pielgrzymowanie 
i zauważają, że za pieniądze wydane na przejście kolej-
nego etapu drogi jakubowej Lisowie mogliby wypocząć 
w kurorcie, poleżeć na plaży, pojechać na wycieczkę…. 
I stwierdza: – Plaże, hotele, objazdówki to nie dla mnie. 
Camino to najpiękniejsze wakacje dające wolność. Cami-
no to ja i cisza, droga i cel. Krok po kroku w trudzie, spie-
kocie i deszczu zbliżasz się bardziej do Boga i do patrona 
twojej drogi. W pięknie przyrody, otwartej przestrzeni, 
ciszy i modlitwie coraz lepiej rozumiesz Boga. 

Przekonuje, że idąc można ewangelizować nie słowem, 
ale przykładem. Wyznaje w imieniu własnym i męża: – Na 
Camino odkrywamy na nowo Boga i uświadamiamy sobie, 
jak mało potrzebujemy do szczęścia. Zauważa, że przez 
całe życie otaczamy się przedmiotami, wciąż coś kupu-
jemy, bo potrzebne, bo się przyda. Także wyjeżdżając na 
wczasy pakujemy walizkę pełną „niezbędnych” przedmio-
tów. I uśmiechając się zapewnia: – A na Camino okazuje 
się, że do życia, do szczęścia tak niewiele potrzeba. Do 
plecaka pakujesz podstawowe rzeczy, bo musisz je dźwi-
gać. Przekonuje, że aby wyruszyć na Camino wystarczą: 
dobrze spakowany plecak, śpiwór, karimata oraz różaniec 
i obrazek z patronem. I podkreśla: – Ten minimalizm to 
właśnie wolność. Uczymy się, że nie rzeczy, przedmioty, 
którymi się otaczamy, są ważne. Na Camino odkrywamy 
nowe wartości, inaczej patrzymy na otaczający nas świat, 
na nasze życie, na ludzi. MARIA FORTUNA-SUDOR

Zdjęcia: Franciszek Mróz

Państwo Lisowie z Kurdwanowa 
na drodze św. Jakuba

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

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

Twoja reklama w 
„Wiadomościach”

kom. 504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

www.wiadomoscipodgorze.pl
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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

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

Kompleksowe 
bezgotówkowe usługi pogrzebowe
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MAGAZYN WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH
Wywiad z ANNĄ RZYMEKOd redaktora:

Przedstawiam drugą część dokonań dziennikarskich 
seniorów, warsztaty przerwała pandemia koronowirusa. 
Stąd pomysł, aby efekt naszej pracy pokazać na łamach
 „Wiadomości”. Mam nadzieję, że mamy się czym pochwalić. 

Udział wzięli, w kolejności alfabetycznej: Jerzy Gałuszka, 
Hanna Kuryłek, Krystyna Petruk-Gałuszka, Genowefa 
Witkowska, Wanda Wołkowicz i Krystyna Ziober. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI 

Na parapecie
Przytulona do ściany
Wpatrzona
W błękit nieba
Wielka kapryśnica
Nie tam, tylko tu
Nie przenosić
Nie za dużo 
Nie za mało
Wody
Woskownica
Kąpiącą się 
W promieniach słońca
Hoya cornosa
Raczyła się uśmiechnąć
Do mnie
Po piętnastu latach
Zakwitła...
Drobnymi ,białymi
Gwiazdkami
Zebranymi 
W baldachim szczęścia
Rozsiała 
Niebiański
Słodki zapach
Uniosła mnie 
W rajski
Tajemniczy świat
Niezwykłych zapachów
Otoczona jej
Perfumami
Uśmiechnęłam się
Z radością
Że tak długo....
A jednak 
Trzeba zrozumieć
Że wszystko jest możliwe 
Jak ten kwiat
Kapryśnica
Z odległych lat
Przeznaczenia
Misja 
Do spełnienia
Zwiastuje nadzieję
Na wyjątkowy
Nie powtarzalny
Zapach życia
W myślach wszystko jest blisko
Wyobraźnia
Wymyka się po za ramy 
drażliwa i czuła
To co piękne pozostaje w sercu
Osobliwa
Tajemnica
Zebrana w baldachim szczęścia
Dotknąć i uwierzyć
Nozdrzami
Wciągnąć  niepowtarzalny
Zapach
Biec co sił ku słońcu

Genowefa Witkowicz

w ramach Centrum Aktywności Seniora, prowadzonym przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei przy ul. Batorego 5 w Krakowie – cz. 2

– Wykłady ze „zdrowego stylu życia” prowadzi Pani 
od kilku lat. Korzysta z nich duża grupa stałych słu-
chaczy. Dzięki nabytym na wykładach wiadomościom 
systematycznie wcielanym w codzienne życie uzysku-
jemy znaczną poprawę zdrowia, o czym świadczą na-
sze badania diagnostyczne i wizyty lekarskie. Myślę, 
że każdy kto po przeczytaniu tego wywiadu przyjdzie 
wysłuchać kolejnego, będzie miał ochotę pozostać 
w naszym gronie.

– Dlaczego zainteresowała się Pani zdrowym stylem życia?
Moje zainteresowanie zdrowym stylem życia zaczęło 

się dość dawno, gdyż to od nas zależy jakość naszego 
życia i zdrowia. Wprawdzie dziedziczymy pewne skłon-
ności chorobowe, ale one niekoniecznie muszą u nas 
wystąpić. Wiele zależy od tego jak, co i ile zjadamy? 
Czy odpoczywamy? Czy ruszamy się? Czy potrafimy 
prawidłowo oddychać? Agresywne reklamy, ciągle zmie-
niające się trendy żywieniowe powodują, że staliśmy się 
społeczeństwem zagubionym i bezradnym. Wmawia się 
nam, że gotowe potrawy są równie zdrowe i smaczne jak 
domowe. Nic bardziej mylnego. Domowe jedzenie nie 
zawiera sztucznych dodatków chemicznych, Jest zdecy-
dowanie zdrowsze. Zazwyczaj po wielu latach, gdy poja-
wiają się kłopoty zdrowotne, w większym lub mniejszym 
stopniu zaczynamy zdawać sobie sprawę z naszych błę-
dów żywieniowych. Może zatem należy pogłębić swoją 
wiedzę w tym zakresie. I temu mają służyć wykłady ze 
zdrowego stylu życia.

– Czyli zdaniem Pani, jaki czynnik najbardziej wpły-
wa na jakość naszego życia?

– Tym czynnikiem bez wątpienia jest dobre, pozbawio-
ne chemii, świeże, przygotowane w domu jedzenie. Dobre 
jedzenie to prawidłowa fl ora bakteryjna, to dobra praca 
jelit i dobre zdrowie. To dobre bakterie zapewniają właści-
wą przemianę materii, silny układ odpornościowy i nerwo-
wy. Łamanie tej zasady skutkuje wieloma problemami po-
czynając od nadwagi, insulinoodporności i cukrzycy typu 
2, nadciśnienia, chorób serca, stawów, czy nowotworów.

– Jakie zatem jedzenie nam służy, a jakie szkodzi?
– To zagadnienie jest bardzo obszerne, więc omówi-

my je ogólnie. Skażona ziemia rodzi niepełnowartościo-
we produkty. Spożywanie takiego jedzenia powoduje 
niedobory pokarmowe i konieczność suplementacji, jak 
również wprowadzanie zanieczyszczeń do organizmu.

Poprawianie, zmienianie i ulepszanie żywności (w la-
boratoriach) też obniża jej wartość.

Nadmiar jedzenia na półkach sklepowych powoduje, 
że coraz gorzej się odżywiamy stosując: jedzenie kanap-
kowe, nadmiar oczyszczonych produktów zbożowych; za 
dużo mięsa i nabiału , oraz wędlin złej jakości; jedzenie 
owoców i warzyw niesezonowych – hodowanych przy 
zastosowaniu dużej ilości środków chemicznych, jak 
również braku światła naturalnego; wszędobylski olej 
palmowy, gotowe majonezy, sosy, konserwy; za dużo 
napojów złej jakości (pepsi, cola,napoje słodzone sztucz-
nymi słodzikami), sztucznych kartonowych soków, oraz 
wód gazowanych z butelek plastikowych.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nisko wartościowe, 
czy wręcz bezwartościowe jedzenie to główny powód cho-
rób, zwłaszcza tzw. cywilizacyjnych i przedwczesna starość.

– Zatem co powinno wchodzić w skład naszego jedzenia?
– Podstawowe 80% pożywienia powinno stanowić: 

ziarna zbóż, rośliny strączkowe, warzywa i owoce, orze-
chy i oleje tłoczone na zimno.Do smażenia używamy do-
bre tłuszcze nasycone, takie jak masło klarowane, sma-
lec czy olej kokosowy. Pozostałe 20% może stanowić: 
mięso, wędliny i tłuszcze zwierzęce, nabiał, słodycze, 
produkty z białej mąki, kanapki z serem i wędliną – pa-
steryzowane, sterylizowane. Obecnie przy tradycyjnym 
żywieniu procent pokarmów mało wartościowych jest 
niestety dużo wyższy. Również jedzenie w nadmiarze 
nie sprzyja zdrowiu. Organizm zajęty ciągłym trawie-
niem nie ma siły do regeneracji i odbudowy. Zatem czas 
wspomnieć o postach. Nie chodzi tu w zasadzie o kilku-
dniowe powstrzymanie się od jedzenia, a raczej o okre-
sowe wydłużanie przerw między posiłkami. Osobnym 
zagadnieniem jest dieta rozdzielna. Z innych aspektów 
należy wspomnieć o pożywieniu gotowym do szybkiego 
przyrządzania zawierającym: konserwanty, stabilizatory, 
sztuczne barwniki, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, 

sól rafi nowaną, niewłaści-
we tłuszcze. Taka żywność 
nie zawiera prawie wcale 
błonnika, za to ma sporo 
trucizn. Nie powinno się 
odgrzewać potraw w ku-
chenkach mikrofalowych, 
będących kolejnym złem 
naszych czasów. W konse-
kwencji złe żywienie może 
być powodem poważnych 
kłopotów zdrowotnych.

– Czy mamy dobre sło-
dycze?

 – Tak. Do dobrych 
słodyczy należą przyjazne 
produkty słodzące takie 
jak: ksylitol, stewia, miód 
i owoce suszone.

– Co sądzi Pani o piciu wody? Czy moda na picie du-
żej ilości wody jest słuszna?

– Tak, wodę należy pić i to w sporych ilościach (około 
2 – 2,5l/dobę). Należy jednak pamiętać, że zapotrzebo-
wanie na wodę zależy od wielu czynników. Na przykład: 
jedząc dużo owoców i warzyw, pijąc herbatki owocowe 
lub ziołowe, jedząc zupy częściowo zaspokajamy zapo-
trzebowanie na wodę. Najwięcej wody potrzebują oso-
by odżywiające się produktami odzwierzęcymi, mocno 
przyprawionymi, wysmażonymi. Więcej wody potrzeba 
nam, gdy jest ciepło, po wysiłku fi zycznym, przy upra-
wianiu sportu, przy niektórych lekach, itp. Starsi ludzie 
często nie odczuwają pragnienia, dlatego wielu seniorów 
jest odwodnionych. Osobną sprawą jest jaka powinna 
być woda i jak ją pić, aby zatrzymać ją w organizmie. 
Tematu wody nie da się omówić w kilku zdaniach. Oma-
wiamy je na naszych spotkaniach kilka godzin. Na jedno 
muszę zwrócić uwagę, a mianowicie nie powinno się pić 
wody z butelek plastikowych. Plastik może doprowadzić 
do zaburzeń gospodarki hormonalnej, a to już jest po-
ważnym problemem. Dopuszczalne plastiki mają symbol 
2 lub 5. Dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób możemy 
oczyścić lub ożywić naszą wodę z kranu.

– Tłuszcze – postrach dietetyków. Czy je jeść?
– Oczywiście. Potrzebne są nam zarówno tłuszcze 

nasycone, jak i wielonienasycone i jednonienasycone. 
Lepiej jeść masło niż margarynę. Margaryna jest tłusz-
czem uwodornionym, a więc produktem przetworzonym 
przemysłowo i raczej nie służy naszemu zdrowiu. Naj-
korzystniejsze dla zdrowia są oleje tłoczone na zimno. 
Korzystając z olejów trzeba zwrócić uwagę na zawartość 
w nich kwasów omega-6 i omega-3. Zaburzona propor-
cja omega-6 do omega-3 jest jedną z przyczyn poważ-
nych chorób. Temat tłuszczy jest bardzo ważny, ale nie 
da się omówić go w kilku zdaniach.

– Prowadzi Pani dużo zajęć w naszym CAS-ie. Jak się 
Pani relaksuje?

– Rzeczywiście dużo pracuję, wynika to z moich za-
interesowań, zatem chętnie dzielę się tą wiedzą. Pragnę 
tą drogą podziękować wszystkim moim słuchaczom za 
udział w zajęciach, bo jest to dowód, że nasze spotkania 
mają sens. Daje mi to jeszcze więcej siły i chęci do pracy. 
Dlatego ściskam i kłaniam się nisko każdemu z Was. 
Dziękuję. A najlepiej relaksuję się na seansach kino-
wych, spektaklach teatralnych i koncertach. Cieszę się 
także ze spotkań z fantastycznymi przyjaciółmi. Lubię 
wycieczki, basen, saunę i solanki .

Od autorki: Pani Aniu. Bardzo dziękuję za interesu-
jący wywiad. Żałuję, że ze względu na szczupłość miej-
sca. nie mogła Pani wypowiadać się obszerniej na każdy 
poruszany temat . Myślę, że po przeczytaniu powyższego 
tekstu poszerzy się grono słuchaczy, ponieważ nie ma nic 
ważniejszego rzeczy niż dbanie o zdrowie Uczestnicząc 
w zajęciach CAS zauważyłam, iż każdy z uczestników ma 
coraz większy apetyt na życie. I tego się trzymajmy. Pani 
wygląd, sprawność fi zyczna i intelektualna świadczy o tym, 
że prowadząc zdrowy tryb życia można znacznie przesunąć 
granice starości. Dla całego grona stałych słuchaczy jest 
Pani niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Rozmawiała: Krystyna Petruk-Gałuszka
Zdjęcie: Beata Kajdańska

pracownikiem CAS-u  przy ul. Batorego 5 w Krakowie

Zakwitła



WIADOMOŚCI 7Nr 7-8 lipiec-sierpień 2020

Mój przyjaciel pies

Mój kot Silver

Moje hobby 
to wycieczki w góry!

KĄCIK KULINARNY

Mój ojciec całe życie pasjonował się bronią, myśli-
stwem i psami. Po ukończeniu 18 lat, w 1938 roku został 
pasowany na myśliwego. Wtedy polowało się w pojedynkę 
na obwodzie dzierżawionym od właściciela ziemi. Do ob-
kładania (czyli wypłaszania) terenu, aportowania (przy-
noszeniu) zwierzyny służył przede wszystkim pies myśliw-
ski, najczęściej wyżeł.

Psy te nie bały się wody, chętnie aportowały zabite 
kaczki ze stawów, a dzięki mocnej budowie mogły przy-
nosić nawet duże zające. Dlatego wychowałem się wła-
ściwie w stadzie wyżłów gładkowłosych, gdzie traktowa-
ny byłem jak jeden ze szczeniaków. 

Po tamtych latach pozostał mi 
duży sentyment do psów, niezależ-
nie od rasy. 

Jakieś 40 lat temu, pływając z ro-
dziną żaglówką po Mazurach, zawita-
liśmy do portu jachtowego w Giżycku. 
W ramach rozrywki poszliśmy zwie-
dzić port pasażerski, gdzie dobijały 
statki białej fl oty. Naszą uwagę zwró-
cił zadbany pies, który z nosem przy 
ziemi biegał tam i z powrotem. 

Po jego zachowaniu rodzinka 
stwierdziła, że jego pan odpłynął statkiem.

Krystyna była najodważniejsza, zastąpiła mu drogę 
i zaczęła karmić. Po jakimś czasie oswoił się z nami i dał 
się prowadzić na smyczy. Wracaliśmy z Mazur Syrenką, 
pies warował przed przednim siedzeniem pasażerskim, 
gdzie siedziała Krystyna. 

Po przyjeździe poszliśmy z nim do weterynarza, który 
stwierdził, że jest to młody pies rasy Springer spaniel 
angielski – coś pośredniego między wyżłem długowło-
sym a spanielem. 

Był bardzo silny, potrafi ł przewrócić naszego 6-letnie-
go syna i ciągnąć go po śniegu jak sanki. 

Gdy wydoroślał, zabierałem go co tydzień na polowa-
nia na drobnego zwierza. 

Wspaniale aportował kaczki i łyski. Raz się zdarzyło, 
że spudłowałem ewidentnie, ale pies się zerwał i poleciał 
w szuwary. Po kilku minutach przynosi kaczkę – żywą, 
która przy odbieraniu wyrwała się i poleciała. Szkoda że 
nie widzieliście jego spojrzenia – „to ja się tak staram, 
a ty ją wypuszczasz!!” Był straszną przylepą, lubił jak 
się go drapało, głaskało. Jednak miał i wady. Wymagał 
regularnego ruchu – spaceru i wybiegania, był także nie-

Kot to tajemnicze zwierzę. Choć jest wspaniałym 
towarzyszem człowieka, to przywiązuje się bardziej do 
miejsca niż do opiekuna.

W moim domu od 10 lat mieszka kot Silver. Silver 
- bo ma srebrzysty kolor futerka. Jest to kot mojej cór-
ki Marty. Znalazła go w rynnie przydachowej budyn-
ku, w którym pracowała. W jego cichym popiskiwaniu 
usłyszała wołanie o pomoc. Wyciągnęła go, wysuszyła, 
ogrzała i za pomocą strzykawki nakarmiła odżywką dla 
dzieci, bo kociej odżywki nikt z sąsiadów nie posiadał. 
Pan weterynarz ocenił go jako 2-miesięcznego kociaka, 
bardzo potrzebującego dobrej opieki i domu.

W moim domu Marta pojawiła się z rocznym Silve-
rem i wiadomością, że wyjeżdża do Austrii.

I wyjechała, a ze mną został uparty kot, niezwykle 
zwinny i sprytny.

Lubi być przytulany tylko wtedy, gdy sam tego chce, 
w przeciwnym razie mnie gryzie. Je suchy pokarm, oczywiście 
gdy mu smakuje, więc czasami trzeba mu zmienić jadłospis. 

Mleka nie pije, tylko wodę – lubi strukturalną, szungitową.
Silver bardzo lubi się bawić piłeczkami, kłębuszkami 

włóczki, jakąś zabawką na sznurku. Lubi biegać i skakać, 
drapać pudełka, a nawet meble.

Jest śpiochem, chowa się w szafi e lub w jakimś zaka-
marku i przesypia tam pół dnia.

Nie lubi wychodzić z domu. Jego pierwsze wyjście na 
spacer wyglądało następująco: 

Marta ubrała go w piękne czerwone szelki i postawiła 
na trawniku przed domem. Kot natychmiast położył się 
na plecach i można go było tak ciągnąć. Zachęcanie do 
chodzenia nic nie dało. Po takim spacerze Marta staran-
nie go wykąpała, ale okazało się, że Silver za kąpielą nie 
przepada. Jego protestacyjne, rozpaczliwe miauczenie 
było negatywnie komentowane przez sąsiadów użalają-
cych się nad biednym kotem. Od tego wydarzenia kot 
spędza czas na balkonie w celu pooddychania innym 
powietrzem.

A zaczęło się po zakończeniu mojej edukacji zawo-
dowej i rozpoczęciu pracy na Śląsku. Wyjazdy w góry 
podyktowane i wymuszane były przez warunki klima-
tyczne życia w Katowicach. Zaczęłam poprzez wyjazdy 
sobotnio-niedzielne w Beskid Śląski i Żywiecki. Tak 
znalazłam się w gronie ludzi pasjonującymi się Tatrami 
Polskimi i Słowackimi.

Pasja trwała przez 25 lat. Każdego roku kalendarzo-
wego, na koniec września, po zakończeniu kwartału roz-
liczeniowego prac projektowych wyjeżdżałam na tydzień 
z grupą przyjaciół w Tatry Słowackie. Te wyprawy da-
wały mi poczucie wolności radości i odczuwania piękna 
z przebywania tak blisko w majestacie GÓR. Wracałam 
szczęśliwa i pełna chęci do pracy oraz tęskniłam za ko-
lejnym wyjazdem. Poprzez spotkania ciekawych ludzi 
mogłam brać udział w wyjazdach w Alpy, Dolomity 
i w Góry Kaukazu.

Góry uczą pokory przezwyciężania lęku, pozbycia się 
egoizmu. Tutaj nawiązują się przyjaźnie na całe życie.

P.S. Lata uciekają, przyjaciele odchodzą, a góry coraz 
wyższe, więc hobby ogranicza się do wycieczek w doliny, 
na łąki.’Ale najważniejsze to jest to, że poprzez zmę-
czenie wydzielają się endorfi ny i czujemy się szczęśliwi! 

Wanda Wołkowicz

Wytrawny tort z kapusty
Ten wytrawny tort zrobi wrażenie na każdej impre-

zie. Świetnie się sprawdza zarówno podczas spotkań 
w domu jak i na działce. Zachęcam do spróbowania, 
a także do tworzenia własnych smaków farszu.

Składniki na placki:
• około 700g kapusty
• 2-3 jajka ( w zależności od wielkości)
• 1 łyżka posiekanego koperku
• 5-7 płaskich łyżek mąki pszennej
• sól 1 łyżeczka + 1/2 łyżeczki
• pieprz
Składniki farszu:
• 150g żółtego sera
• 4-5 jajek ugotowanych na twardo
• 4 ząbki czosnku
• 6 łyżek gęstej śmietany18% lub jogurtu greckiego
jeśli używacie majonez to dodajcie go ( stosownie 

zmniejszając ilość śmietany lub jogurtu)
• 1 łyżka musztardy lub jeśli wolicie chrzanu
• 1 łyżka koperku
• sól
• pieprz
Wykonanie:
Placki: Kapustę bardzo drobno poszatkować, opró-

szyć 1 łyżeczką soli i dobrze wygnieść.
Zostawić na minimum 10 minut. Jeśli puści dużo 

soku, to częściowo odlać.
Dodać resztę składników (w tym 1/2 łyżeczki soli) 

i wymieszać. Ja dodaję mąkę stopniowo, aż do uzyskania 
konsystencji trochę gęściejszej niż do placków ziemnia-
czanych). 

Na małej ilości tłuszczu usmażyć duże placki (wycho-
dzi ok. 4 - 6 szt).

Farsz: Do miski zetrzeć na tarce (małe wiórki) ser 
żółty i jajka. Czosnek przecisnąć przez praskę.

Dodać resztę składników, wymieszać i dosmaczyć, 
Farsz powinien być smarowny.

Składanie: Stosownie do wielkości placków robię 
obejmę z kilkakrotnie złożonego papieru.

 Placki i farsz układam naprzemiennie. Ostatnią war-
stwę stanowi farsz. Górę tortu proszę dowolnie ozdobić 
i to wszystko. 

Dobrze jest przed podaniem włożyć go do lodówki na 
minimum 20 min. , ale jeśli nie macie czasu, podany bez 
schłodzenia też smakuje wybornie.

Uwaga: Te same placki 
(już bez farszu) podane 
na gorąco np. z sosem 
grzybowym lub śmietaną 
są świetną i zdrowszą al-
ternatywą placków ziem-
niaczanych.

Autorski przepis 
podała: Krystyna 
Petruk-Gałuszka

samowicie uparty. Natychmiast po zwolnieniu ze smyczy 
biegł przed siebie kawał drogi, zanim przystanął, obej-
rzał się i wrócił do nogi. Często chodziliśmy na spacer 
na Błonia. Kiedyś wygonił zająca spod płotu dawnego 
stadionu Wisły i pogonił wzdłuż torów tramwajowych. 
Pamiętał to długo. Później po zwolnieniu ze smyczy 
biegł w tamto miejsce, oczekując zająca.

Raz przy przebieganiu al. 3 Maja został potracony 
przez samochód. Uciekł aż na drugi koniec Błoń. Dłu-
go go szukaliśmy, tak się zaszył w wysokiej trawie. Miał 
tylko stłuczenie tylnej nogi, ale musiałem go nieść do 
domu. Ciężka bestia. 

Ale najgorsze były włosy. Pies 
miał długie włosy na klatce piersio-
wej, reszta też, łącznie z uszami była 
nieźle owłosiona. Dwa razy w roku 
się lenił, wtedy włosy dosłownie były 
wszędzie. 

Gdy Arik – tak został nazwany – 
miał ok. 5 lat, umarła na raka wyż-
lica mojego ojca. Chcąc złagodzić 
jego ból po stracie suki, podarowa-
łem mu naszego psa. Ponieważ polo-
waliśmy razem, Arik pracował także 

dla niego, pies przyjął to jak coś normalnego. Najgorzej 
przeżyła to moja żona, której brakowało codziennych 
spacerów. Ja spotykałem go w domu rodzinnym i na 
polowaniach. 

Wspaniały był widok, jak Arik (3/4 wyżła) aportował 
zająca. Raz się zdarzyło, że ojciec dla bezpieczeństwa 
przywiązał psa do specjalnej laski, na której siedział. 
Tylko się złożył do strzału, a Arik skoczył naprzód wy-
rywając siedzenie spod niego, tym samym przewracając 
go i wywołując strzał w powietrze. 

Kocham psy, uważam, że im się też należy uwaga 
i szacunek. Jak nie ma się warunków, nie wolno decydo-
wać się na pieska. Biedna psina wyje całymi godzinami, 
rzadko jest wyprowadzana – sika już w windzie. Życie 
współczesnej zabieganej rodziny nie sprzyja posiadaniu 
psa – chyba, że miniaturki. Na Mazurach po wakacjach 
biegają stada pół zdziczałych rasowych psów, nieudane 
prezenty warszawskich dzieci.

Teraz na emeryturze można by sobie pozwolić na pie-
ska, ale często wyjeżdżamy na wycieczki, gdzie zwierzęta 
nie są akceptowane. I te włosy w zupie!!!

Jerzy Gałuszka

Moja wnuczka Nikola ułożyła i zaśpiewała mu piosen-
kę: „cztery łapy, jeden ogon kotek ma”.

Kot przez chwilę miauczał.  Mój syn Michał przetłu-
maczył to na ludzki język:

„Ludzie też mają 4 łapy, ale chodzą na dwóch, a tymi, 
co trzymają w powietrzu dotykają mnie i to jest przyjemne. 
Czasami jednak przeszkadza mi to głaskanie, wtedy gryzę 
tę łapę w miękkie miejsce, a potem uciekam i chowam się. 
Staram się nie robić tego za często, bo ta «powietrzna łapa» 
jest pożyteczna – wysypuje mi coś do miski, co można zjeść 
i to jest dobre. Ogona ludzie nie mają, pewnie, nie jest im 
potrzebny tak jak mnie, więc piosenka jest dla mnie”.

W ubiegłym roku Marta wyjechała na stałe z Krako-
wa. Nie mogła wziąć kota, bo w jej nowym domu był 
pies. Doszłam do wniosku, że jeżeli mam opiekować 
się jej kotem, to musi mi płacić „alimenty”. Dawno nie 
widziałam tak zaskoczonej mojej córki, gdy jej to oznaj-
miłam. Ostatecznie, po pertraktacjach, uzgodniłyśmy, 
że ja kupuję kotu jedzenie i żurek, a ona płaci za mój 
telefon komórkowy.

Ostatni wybryk Silvera to przerzedzanie mojej kolek-
cji fi ołków afrykańskich w celu zrobienia sobie miejsca 
na parapetach. Przesuwa łapką doniczkę z kwiatkiem 
i zrzuca na podłogę. Siada na wolnym miejscu i przyglą-
da się przez okno sikorkom urzędującym na balkonie.

Po tylu latach obcowania z kotem zauważyłam, że mru-
czenie przytulanego kota poprawia mi nastrój i samopo-
czucie. Dzieje się tak, ponieważ wibracje związane z mru-
czeniem działają na nasze mięśnie i organy wewnętrzne.

Warto też z kota „robić okład” na chore stawy, po 
prostu ułożyć kota na obolałych stawach np. kolano-
wych. Badania wykazały, że ludzie mieszkający ze zwie-
rzątkiem, mają niższe stężenie cholesterolu i trójglice-
rydów we krwi, czyli są mniej narażeni na zawał serca.

Koty sygnalizują też, gdzie w mieszkaniu przebiegają 
żyły wodne – lubią tam leżeć, a my nie powinniśmy spać 
w takim miejscu. Z tego wynika, że nie tylko my potrzeb-
ni jesteśmy kotom, ale one są potrzebne również i nam, 
w terapii i profi laktyce zdrowotnej zwanej felinoterapią.

Anna Kuryłek

Syn z psem Arikiem
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PREZYDENT RP. Wybory prezydenckie zostały roz-
strzygnięte w bezpośrednich wyborach, frekwencja była 
rekordowa. Ich wynik pokazuje, że nadal silna jest po-
laryzacja Polaków, kandydaci, którzy nie chcieli wpisać 
się w ten dwupodział, nie zyskali większości. Rozhuśta-
nie emocji trwa nadal. Niestabilna Polska w czyim jest 
interesie? Andrzej Duda zwyciężył nieznaczną różnicą 
głosów. W dojrzałych demokracjach wynik jest  szanowa-
ny. Życzę Prezydentowi RP, aby spełnił swoje obietnice 
wyborcze. 

Od redaktora

Trzy grosze
KWARANTANNA. Wracam z z zakupów, dwie siaty, równe 

obciążenie. Na wysokości sąsiedniego bloku wolno podjeżdża 
policyjny patrol. Nie lubię takiego podjeżdżania. Maseczki na 
twarzy nie mam, ale jestem „w prawie”, bo na wolnej przestrze-
ni już nie ma obowiązku się maskować. Mijają mnie, stają przy 
parkingu i wolno parkują tyłem naprzeciwko bloku, dziobem 
do wyjazdu. Uchyla się okno: „Proszę podejść do okna”. Nie 
wiem, czy to do mnie, dla pewności nie podchodzę. Policjant 
z telefonem mówi dalej: „Widzę panią w oknie w szlafroku, 
w porządku, dziękujemy”.

SAMOLOT. Idę przez osiedle, w dalszej odległości widzę na 
alejce jakieś zamieszanie. Podchodzę bliżej, a tu trzech mło-
dych mężczyzn podskakuje kolejno w górę podrzucając pla-
stikowe butelki. Pewnie znowu coś na drzewie zawisło, różne 
trafi ają tam rzeczy, czasem niespodziewane. Trwa to chwilę, 

był moment, że już chcieli odejść, jeden się uparł. Z boku stoi 
kobieta z chłopcem. Czeka. Nagle udało się. Radość udzieliła 
się wszystkim obserwatorom, a było ich więcej niż się wydawa-
ło. Na ziemię spadła zabawka chłopca – samolot. Zawadził 
o gałęzie skrzydłami, przerwany lot. Mama podaje chłopcu 
zabawkę, cały szczęśliwy, pewnie ledwo co wyszli ze sklepu 
zabawkowego. Kobieta dziękuje, mężczyźni odchodzą na plac 
budowy, ten, który dokonał strącenia jest dumny. 

ŁAWECZKA. Stoi prawie przed oknem naszej kuchni, 
można przysiąść, aby odebrać i wysłać sms-a, dokończyć 
rozmowę telefoniczną, można na chwilę odpocząć z zakupa-
mi, ale na szczęście nie jest nadużywana, szczególnie nocą, 
bo to wyjątkowo spokojna okolica, a butelki po żubrówkach 
są raczej wyrzucane przez okno, burdy robi się w zaciszu do-
mowym, a nie publicznie. Ta ławeczka jest ulubionym miej-
scem spotkań młodzieży. Bezpiecznym, bo w ukryciu, nie na 
centralnym widoku. Młodzi wyjątkowo grzeczni, z pobliskiej 
szkoły integracyjnej, mieszkańcy osiedla. Przy nich wracają 
wspomnienia z moich ławeczek, oj było ich sporo, choć my 
raczej preferowaliśmy wielogodzinne spacery, z wzajemnym 
niekończącym się odprowadzaniem, byliśmy pokoleniem 
perypatetyków, bo wtedy mędrkowało się i knuło na świe-
żym powietrzu. Wczoraj widziałem z okna grupkę dziewcząt, 
w różnych wieku, stały naprzeciw ławeczki, postawiły na niej 
ekranik monitora, w którym coś oglądały. Nagle jedna przez 
drugą zaczęły pląsać, wyginać się baletowo, piękne ruchy, dużo 
uroku, to był moment, impresja, która zaraz zgasła... Odleciały 
ze śmiechem jak ptaki...

WERNYHOROWIE. Do dyspozycji mają całe rozkładów-
ki, wejścia w radiu i telewizji. swoje autorskie programy na 
Youtubie. Wykazują się nieprzeciętną wiedzą. Potrafi ą kojarzyć 
fakty i je interpretować. Punktują błędy i zaniechania. Wiedzą 
lepiej. Ale to nie wszystko, to im za mało: jeszcze wieszczą przy-
szłość. Taki wymyślony Wernnyhora, jakby zaczął opowiadać 
w czasie okupacji, co będzie potem: że Katyń, że Wołyń, Au-
schwitz, powstanie warszawskie, Teheran i Jałta, polskie mie-
siące, Jan Paweł II, Solidarność, upadek komunizmu, ... Myślę, 
że nawet taki Wernyhora by tego nie wymyślił. Historia przeszła 
wszelkie wyobrażenia. Mamy teraz stan globalnej wojny z koro-
nawirusem. Trudno przewidzieć, co będzie dalej, nie trzeba się 
ponad miarę wysilać i popisywać. Wieszczenie ma swoje gra-
nice, życie pisze swoje scenariusze, jest w nim miejsce na nie-
spodziewane zwroty akcji, jest w nim miejsce na Opatrzność. 

SADŹMY GAJE. Na planie zegara, 12 drzew, w nale-
żytej odległości, aby miały możliwość ukształtować koro-
nę. Trzeba mieć zabezpieczoną i zagwarantowaną ziemię. 
Trzeba to zrobić z namysłem i wyczuciem, które drzewo 
nam się wyjątkowo podoba, ma dla nas znaczenie, prze-
mawia do nas. Zaczynamy od  „dwunastęj”, na przykład: 
1 - dąb, 2 - miłorząb, 3 - akacja, 4 - buk, 5 - wiąz, 6 - modrzew, 
7 - lipa, 8 - jesion, 9 - brzoza, 10 -  sosna, 11 - kasztanowiec.

Taki gaj będzie wzrastał latami, przejmą go następne poko-
lenia, będzie pamiątka. Taki miałem sen...

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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