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Beatyfikacja w Łagiewnikach � Otwarcie Muzeum Podgórza
Rewitalizacja uzdrowiska � Wiosna w parku Drwinki

WIELKIE OTWARCIE 
MUZEUM PODGÓRZA

26 kwietnia otwiera się nowy oddział Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa – Muzeum Podgórza, 
w zajeździe pod św. Benedyktem na rogu ulicy 
Limanowskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Po 955 dniach remontu oddamy w ręce podgórzan, 
krakowian i wszystkich zainteresowanych miejsce, 
które Muzeum Historyczne Miasta Krakowa stworzy-
ło wspólnie z mieszkańcami Podgórza. Jest ono odpo-
wiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, bo to 
właśnie wśród mieszkańców Podgórza kilka lat temu 
narodziła się idea powstania placówki o charakterze 
muzealnym, której działalność będzie koncentrować 
się na historii i współczesności tej części Krakowa. 

Cd. na str. 3
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USŁUGI KSIĘGOWE 
DORADZTWO PODATKOWE

ROZLICZENIA ROCZNE 
WERYFIKACJA BILANSÓW

mgr Bogusław Cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

25lat
profesjonalnej

obsługi firm

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)

BIURA DO WYNAJĘCIA: 600 880 870

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

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

przeglądy przeglądy 
wiosennewiosenne

WYMIANA I SPRZEDAŻ OPONPRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
pn . – pt . 7 – 21, sob. 8 – 14
• motocykle – samochody do 3,5 T
• pojazdy zasilane gazem
• pojazdy sprowadzone z zagranicy
• badania powypadkowe

SKLEP: części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

SERWIS WSZYSTKICH MAREK
• serwis pogwarancyjny
• naprawa
 • komputerowa diagnostyka silnika 
• serwis ogumienia 
• serwis klimatyzacji
• naprawy blacharsko-lakiernicze 
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Ciekawa teza i w gruncie rzeczy odpowiadająca po-
trzebom mieszkańców osiedla. Jest nas coraz więcej 
i z biegiem czasu będzie przybywać. Naturalnym zjawi-
skiem jest zmiana otoczenia wraz z jego mieszkańcami 
po to, aby zapewnić im możliwość realizacji podstawo-
wych potrzeb koniecznych dla zachowania dobrej kon-
dycji zdrowotnej, radości, pogody ducha, jak najdłuższej 
samodzielności funkcjonalnej. W takim stopniu, aby jak 
najdłużej nie być balastem dla rodziny, tylko pomocną 
babcią i nieocenionym dziadkiem. 

– Jeszcze w tym roku powstanie na Kurdwanowie kil-
ka ciekawych inwestycji i inicjatyw szczególnie z myślą 
o możliwości codziennej rehabilitacji i rekreacji rucho-
wej seniorów – twierdzi zastępca dyrektora Zarządu 
Zielni Miejskiej Łukasz Pawlik. „Ścieżka zdrowia”, bo 
tak się nazywa projekt, polega na wytyczenia trasy rekre-
acyjnej na terenie parku Kurdwanowskiego wzbogacając 
już istniejące urządzenia do ćwiczeń siłowych o nowe 
proste zestawy, umożliwiające rehabilitacje podstawo-
wych funkcji narządów ruchu. Przy udziale instruktorów 
Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku kultura 
fi zyczna osób starszych będzie można uczestniczyć w co-
dziennych porannych zaprawach. Zaraz po świętach bę-
dziemy organizować spotkania, aby utworzyć grupy za-
interesowanych i zobaczyć, jakie są potrzeby, ilu będzie 

Kurdwanów dla Seniorów

Fundacja jest organizacją pożytku 

publicznego KRS: 0000037904

Dane niezbędne do przelewu:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

PKO BP XV/O Warszawa, nr konta: 

50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

z tytułem wpłaty: 

Kasia Skrzypiec nr 4178 

Z góry dziękujemy w swoim i jej imieniu 

za ewentualne wpłaty.  Rodzice

Szanowni Państwo,
Jeśli jeszcze nie złożyliście zeznania podatkowego za rok 
2015, a chcielibyście pomóc naszej córeczce Kasi, która 
choruje na Zespół Sturge-Webera, prosimy o przekazanie 
1% podatku na konto, które udostępniła jej Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą". Kasia jest cudownym, 
wesołym dzieckiem, które do normalnego funkcjonowania 
wymaga wielu zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy 
pedagoga, psychologa i logopedy. Aktualnie usuwamy 
naczyniaka, który zajmuje połowę twarzy.

1%

Dziękujemy za życzenia
Wszystkim serdecznie odwzajemniamy życzenia, jakie 

otrzymaliśmy (pocztą tradycyjną, mailową i sms-ową) 
z okazji świąt Wielkanocnych.

REDAKCJA „WIADOMOŚCI”

W kwietniu ub. r. opublikowaliśmy artykuł „Z wizy-
tą u Moniki”. Problem dotyczy rodziny mieszkającej na 
os. Kurdwanów Nowy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby po-
móc rodzinie pp. Ziętarskich, proszony jest o przekazanie 
wsparcia poprzez stronę:

Prośba... jak co roku o tej porze...
Prośba o 1% podatku PIT na pomoc w zmaganiach 

z chorobą (MPS III C -choroba Sanfi lippo) naszej Córki. 
Postępująca choroba coraz bardziej wyklucza Monikę, 
a co za tym idzie i nas, z normalnego życia...

Powitanie Wiosny w Parku Rzecznym Drwinka

Tegoroczne „Powitanie Wiosny” trzeba było przesu-
nąć w czasie ze względu na przedłużającą się zimową 
aurę. Odbyło się w godzinach przedpołudniowych we 
wtorek 27 marca, zgodnie z tradycją zorganizowało je 
Stowarzyszenie Drwinka. Udział wzięło ok. 100 dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 27 na os. Piaski Nowe i Szkoły 
Podstawowej nr 123 z os. Na Kozłówce. Organizacyjny 
udział wzięli członkowie Stowarzyszenia, w tym radni 
dzielnicy XI i XII oraz poseł RP Łukasz Gibała. Współ-
organizatorami byli Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Nad-
leśnictwo Niepołomice. Dzieci pod okiem opiekunów 
z zapałem zabrały się do sadzenia roślin na parkowej ra-

zainteresowanych i potrzebujących. Tak żeby każdy 
chętny mógł skorzystać. Ruszają też treningi równowagi 
wzmacniające poczucie pewności siebie.

Drugą niezwykle ciekawą  inicjatywą jest „Ogród 
francuski”. Może to zabrzmieć zbyt poważnie – ogród, 
bardziej miejsce nawiązujące do tego klimatu, choćby 
z uwagi na fakt,  że będzie można tam pograć w Pe-
tanque inaczej bule. Jego główną rolą jest integracja 
pokoleń, gdzie dziadek z wnuczkiem, babcia z wnucz-
ką, sąsiadami – będą mogli przyjść i pograć w bule. To 
naprawdę wyjątkowo towarzyska gra dla każdego, mało 
skomplikowana, nie wymaga specjalnego przygotowania 
czy treningów. Warto tu wspomnieć, że tak mało popu-
larna w Krakowie gra cieszy się dużym wzięciem w My-
ślenicach, gdzie  juniorzy tego klubu są wicemistrzami 
Europy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosić ich 
na prezentacje i pokaz umiejętności, niech młodzi też 
spróbują. 

Kolejnym ciekawym projektem jest akcja „Zasadź się 
na zieleń” z udziałem  seniorów i dzieci w obsadzaniu 
kwiatami i krzewami parku, okolic ścieżek i urządzeń do 
gimnastyki. Zarząd Zieleni Miejskiej dostarczy sadzonki, 
instruktora, przygotuje miejsca do sadzenia  Naszym za-
daniem będzie tylko to, co najprzyjemniejsze – sadzenie. 
W kwietniu będziemy mieli już kalendarz konkretnych 
działań możecie go  śledzić na  www.facebook.com/mlo-
dziduchem50plus/

Zaglądajcie na tę stronkę, będzie tam sporo informa-
cji o ważnych wydarzenia na Kurdwanowie dla seniorów 
– takich z wyprzedzeniem jednego tygodnia np. wyciecz-
ki,wyjscia do kina itp.

Tekst i zdj. od organizatorów

bacie. Zabawie towarzyszyły prelekcje z pokazami. Na 
koniec dzieci otrzymały tematyczne nagrody.

Sponsorzy nagród: Firma sprzątająca Robot Serwis 
działająca na naszym osiedlu i na terenie Krakowa. 
Właścicielka Lusia Kąziołka; fi rma hydrauliczna F.U.H. 
Hydro-com pana Bogdana Mazura, działająca na tere-
nie Krakowa i okolic. Łukasz Gibała z Logiczna Alter-
natywa dla Krakowa. Ufundowali dla dzieci w ramach 
nagród książki przyrodnicze.

A w sobotę 14 kwietnia odbyło się wiosenne sprząta-
nie Parku Rzecznego Drwinka. Aura dopisała!

Fot. (KAJ)
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PODGORZE.PL. Tramwaj będzie kursował na trasie 
obejmującej Podgórze i centrum Krakowa. 

Szczegółowy program weekendu otwarcia oraz infor-
macje o Muzeum Podgórza i wystawie głównej Miasto 
pod kopcem Kraka znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!

Jednak jednym z najważniejszych aspektów działalności 
muzeum ma być integracja społeczności Podgórza. Ma 
się ono stać swego rodzaju centrum spotkań społeczno-
ści lokalnej. 

Ofi cjalne otwarcie Muzeum Podgórza odbędzie się 
w czwartek, 26 kwietnia o godz. 17.00 w starym zajeździe 
Pod św. Benedyktem (ul. Powstańców Wielkopolskich 
1 /Limanowskiego 51). Wraz z wystawą główną Miasto 
pod kopcem Kraka, tego dnia otwarta zostanie również 
wystawa czasowa Wizja lokalna. Podgórze w oczach foto-
grafów. Jednak wspólnie z podgórzanami, krakowiana-
mi i wszystkim, którzy zechcą nas odwiedzić, pragniemy 
świętować przez cały weekend 27 - 29 kwietnia. W te dni 
Muzeum Podgórza będzie dostępne dla zwiedzających 
BEZPŁATNIE! 

Oprócz zwiedzania nowego muzeum w towarzystwie 
kuratora i współautorów wystawy głównej, przygotowa-
liśmy dla Państwa wiele imprez towarzyszących, między 
innymi: spacery miejskie po Podgórzu, występ uczniów 
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. B. Rutkowskiego 
w Krakowie, spotkanie ze Stowarzyszeniem PODGO-
RZE.PL oraz widowisko plenerowe Vivat Podgórze!, 
w wykonaniu Teatru KTO (Rynek Podgórski). 

W sobotę i niedzielę (28 – 29 kwietnia) w godz. 11.00–
15.00 zapraszamy również na przejazdy zabytkowym 
tramwajem, w którym będzie można posłuchać cieka-
wych podgórskich historii, anegdot oraz krakowsko-pod-
górskich opowieści o miejscach i ludziach w wykona-
niu  Teatru „TO” i Emila Bajorka ze Stowarzyszenia 

Przeprowadzona w lutym wycinka 247 drzew na te-
renie uzdrowiska Swoszowice zszokowała wielu okolicz-
nych mieszkańców i kuracjuszy. Wszystko było jednak 
zgodne z prawem i jest częścią działań, które mają przy-
wrócić temu jedynemu w Polsce uzdrowisku zlokalizowa-
nemu w dużym mieście, dawną świetność.

Początki
Największym skarbem swoszowickiego uzdrowiska są 

wody siarczkowe. Pierwsza wzmianka o nich pochodzi 
z 1578 r. Wtedy to lekarz króla Stefana Batorego w swo-
jej pracy pt. „Cieplice” pisał o ich znaczeniu dla leczenia 
chorób reumatycznych. Kilkanaście lat później pewien 
Francuz napisał, że pobyt w tutejszej kopalni skutecznie 
leczy zarazę. Początki uzdrowiska sięgają końca XVIII w., 
kiedy to powstały pierwsze domy gościnne i trzy szałasy 
szumnie nazwane „Łazienkami”. Prawdziwy dom zdro-
jowy, wokół którego wkrótce założono Park Zdrojowy, 
zbudowano w 1811 r. Szczytowy okres popularności 
Swoszowic przypada na II połowę XIX w., m.in. dzięki 
staraniom dr. Józefa Dietla.

XX w. przyniósł schyłek świetności uzdrowiska. Po-
wodem był obie wojny światowe i brak należytej troski 
o obiekty uzdrowiskowe w czasach PRL. Renesans tutej-
szego lecznictwa rozpoczął się wraz z przejęciem uzdro-
wiska przez prywatnego inwestora na początku XXI w.

Dziś z wykorzystaniem unikalnych wód siarczkowych 
leczone tu są m.in. różnego rodzaju schorzenia reumato-
logiczne, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, prowadzona 

Sztuka dobrego drukuuku

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

www.przedszkolebajkowo.pl

Serdecznie zapraszamy do naszego

ŻŁOBKA 
I PRZEDSZKOLA

REKLAMA

26 KWIETNIA OTWARCIE MUZEUM PODGÓRZA
Już tylko dni dzielą nas od otwarcia Muzeum Podgórza, nowego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 

mieszczącego się w starym zajeździe Pod św. Benedyktem (ul. Powstańców Wielkopolskich 1/ Limanowskiego 51)

Cd. ze str 1
26 kwietnia 2018 r. 

po 955 dniach remontu 
oddamy w ręce podgó-
rzan, krakowian i wszyst-
kich zainteresowanych 
miejsce, które Muzeum 
Historyczne Miasta Kra-
kowa stworzyło wspólnie 
z mieszkańcami Podgó-
rza. Jest ono odpowiedzią 
na oczekiwania lokalnej 
społeczności, bo to wła-
śnie wśród mieszkańców 
Podgórza kilka lat temu 
narodziła się idea powstania placówki o charakterze mu-
zealnym, której działalność będzie koncentrować się na 
historii i współczesności tej części Krakowa. Podgórza-
nie przekazali nam wiele ze swoich rodzinnych pamią-
tek i niezwykłych wspomnień. Pragniemy, aby Muzeum 
Podgórza stało się miejscem otwartym, integrującym 
podgórzan, lokalne instytucje, organizacje i stowarzysze-
nia. Działalność muzeum oraz prezentowanych w nim 
wystaw czasowych będą dotyczyć całego prawobrzeż-
nego Krakowa, podczas gdy tematyka wystawy stałej 
skoncentruje się na historii dawnego miasta Podgórze. 

Ambitne plany dla Swoszowic
jest rehabilitacja po złamaniach i wstawieniu endoprote-
zy. Jednym z elementów przywracania dawnej świetności 
swoszowickiemu uzdrowisku jest rewitalizacja zabytko-
wego Parku Zdrojowego.

Dla kuracjuszy i mieszkańców
Po przejęciu uzdrowiska prywatny inwestor skupił się 

na poprawie warunków pobytu i leczenia pacjentów. 
Wokół budynków prowadzono głównie doraźne zabiegi 
pielęgnacyjne zieleni, usuwano spróchniałe gałęzie i całe 
drzewa, które w każdej chwili mogły się przewrócić. Nie 
było możliwości, by jednym ruchem nadrobić wieloletnie 
zaniedbania.

Kompleksowy plan rewitalizacji Parku Zdrojowego 
opracowano w ramach jednego z programów unijnych. 
Właściciele uzdrowiska pozyskali na jego realizację 4,5 
mln zł od Marszałka Województwa Małopolskiego. Ko-
lejne 2 do 4 mln zł dołożą z własnych środków.

Dzięki temu w okolicy powstanie m.in. pięć kortów 
tenisowych, place zabaw i do gry w bule, ścieżki spacero-
we oraz do nordic walkingu. W planach jest także ogród 
sensoryczny, łąka kwietnia i niewielki amfi teatr.

Z wszystkich tych atrakcji, położonych na obszarze ok. 13 ha, 
mają korzystać nie tylko kuracjusze, ale i wszyscy chętni.

Trudne decyzje
Do tego, aby Park Zdrojowy odzyskał dawny blask 

konieczne było uporządkowanie zieleni, wycięcie wspo-
mnianych na wstępie blisko 250 drzew. Decyzja nie była 

łatwa, poprzedziło ją kilka wizyt w terenie, podczas któ-
rych przedstawiciele miejskiego konserwatora zabytków, 
Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, Małopolskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego oraz specjaliści z Politech-
niki Krakowskiej, dokładnie sprawdzali zasadność wycię-
cia każdego drzewa, jego stan zachowania i kolidowanie 
z planowaną inwestycją. W efekcie udało się wypracować 
rozwiązanie kompromisowe, ograniczyć zakres wycinki.

Zgoda na usunięcie drzew została powiązana z zobowią-
zaniem inwestora do dokonania nowych nasadzeń. Na te-
renie uzdrowiska ma zostać zasadzonych blisko 300 drzew, 
kilkanaście pnączy i kilka tysięcy metrów kw. krzewów 
i innych roślin. Ma to zostać zrealizowane w 2019 r. kiedy 
planowane jest zakończenie prac budowlanych w parku.

Przyszłość Swoszowic
Władze Krakowa nie wykazują nadmiernej aktywności 

w dążeniu do rewitalizacji Swoszowic. Powstał co prawda 
„Plan Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”, 
ale konkretów co do terminów realizacji poszczegól-
nych jego elementów jest niewiele. W dokumencie jest 
mowa m.in. o modernizacji ulic Myślenickiej, Krzyżań-
skiego i kilku innych, budowie hali do jazdy konnej przy 
ul. Kąpielowej, wykonaniu brakującej sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej czy modernizacji obiektów sporto-
wych klubu „Krakus” przy ul. Moszyńskiego i Klubu 
Sportowego „Wróblowianka”.

Właściciele uzdrowiska planują z kolei rozbudowę 
Głównego Domu Zdrojowego, przebudowę willi „Szwaj-
carka”, budowę nowego pensjonatu i placu zdrojowego 
oraz inne inwestycje, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią 
ofertę leczniczą, warunki pobytu w uzdrowisku.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Od redakcji:
Nasza redakcja od samego początku patronowała idei 

powstania Muzeum Historii Podgórza, bo taką nazwą 
wówczas się posługiwaliśmy. Były wzloty i upadki, nic 
w Krakowie nie da się zrobić bez przypominania, przeko-
nywania i piętrzenia problemów. Często przez tych, którzy 
teraz stawiani są w roli ojców sukcesu. Cieszy ogromnie, że 
to się udało wieloletnim wysiłkiem wielu osób i środowisk. 
Ideę wspierali także samorządowcy, i z rady miasta, i z rad 
dzielnic Podgórza. To dzięki nam wszystkim się udało. 
Niech Muzeum Podgórza służy całemu miastu.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI Źródło: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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  Brak śniegu odsłania 
dzikie wysypiska, jak to przy 
drodze do szkoły przy ul. Ce-
chowej.
 Ktoś nie miał sumienia 
wyrzucić choinki i liczy na 

to, że drzewko się przyjmie 
na skwerze przy ul. Wysło-
uchów.
 Dawid i Goliat...

 Parafraza A.D.2018: „A 
cóż tam panie w polityce? 
Proszki, kefiry i parówki – 
trzymają się mocno!” 

SYGNAŁY 
I ZDJĘCIA:

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

dłoni. Wyjeżdżający z ul. Bochenka ustępują nadjeżdża-
jącym z ul. Szpakowej, a ci ze Szpakowej ustępują nadjeż-
dżającym od ul. Spornej.

 Trwają prace przy budo-
wie ogródka sensorycznego 
na rogu ul. Bochenka i Łu-
życkiej, wg ZZM miał być 
oddany w marcu.
  Kilka zastępów straży 
pożarnej gasiło karygodne 

podpalenie łąk na Bonarce. Pogorzelisko widać z okien 
przejeżdżających pojazdów. 
 Powtarzają się głosy, aby 
zwiększyć częstotliwość od-
bioru surowców wtórnych 

- posegregowanych i przygo-
towanych do odbioru w żół-
tych workach. Jest ich coraz 
więcej (na zdj. przykład na 
ul. Kąpielowej w Swoszowi-
cach).

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
wydawanie wyników

pn. – pt. 18.00 – 19.00
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
  Bezbolesne i bezstresowe 

pobieranie krwi z palca.
  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

• Posprzątam, umyję okna, podejmę opie-
kę nad starszą osobę - 882 799 957
• Zatrudnię kosmetyczkę, Piaski Nowe 
– 513 530 810
• Przyjmę sprawną maszynę do szycia 
– 883 388 350
• Sprzedam owerlok przemysłowy, 5-nitkowy 
„Struba”, dzwonić po 16 – tel. 669 699 979
• Sprzedam tanio stolik pod telewizor oraz 
żyrandol – 519 582 244

Ogło sze nia drob ne 
e-mail:  wiadomosci.krakow@wp.pl

REKLAMA

 ZIKiT poinformował, że od 14 kwietnia na ul. Myśle-
nickiej rozpoczną się prace polegające na robotach kana-
lizacyjnych i I etap prac, który obejmie obszar od ronda  
Pamuły do Merkuriusza Polskiego oraz skrzyżowanie ul. 
Myślenickiej z ul. Niewodniczańskiego. W związku z pro-
wadzonymi pracami, objazd prowadzony będzie przez ul. 
Merkuriusza Polskiego do ul. Kąpielowej i ul. Zakopiań-
skiej, dojazd do posesji dla mieszkańców będzie zachowa-
ny. Następnie od 16 kwietnia, przez kolejne 4 miesiące, 
zostanie zamknięty odcinek od ronda Pamuły do skrzy-
żowania z ul. Merkuriusza Polskiego. Zakaz wjazdu nie 
dotyczy samochodów mieszkańców na tym odcinku.
 Postępują prace rozpo-
częte 15 stycznia na ul. Ce-
chowej, obowiązują objazdy. 
Tempo prac oraz sprzyjają-

ca pogoda dają nadzieję, że 
zostaną zakończone zgodnie 
z planem.

 Ruch pojazdów skierowano m.in. na ul. Bochenka, 
gdzie kumulują się kor-
ki. ZIKiT nie zgodził się z 
uwagą, że przydałoby się 
wprowadzenie czytelnych 
oznakowań. To oznacza, że 
obowiązuje reguła prawej 

SygnałySygnały
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CITO−TEST

Sygnały

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

4 
85

3 
96

0

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

ZAKŁAD 
MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 
I BLACHARSTWA

tradycja, doświadczenie, 
dobra jakość!

Marek i Andrzej 
Chlipałowie

WULKANIZACJA 
− 607 617 843

Piaski Wielkie 
ul. Kijanki 12 a
dojazd od ul. Gwarnej 

lub Cechowej

12 654 25 35
501 702 688

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

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

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

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

e-mail: rafal.66 op.pl 

tel. 502 34 86 84

KSERO 
WYDRUKI 
WIELKOFORMATOWE 

z DWG i PDF

NA SPECJALNE 
OKAZJE 

Redakcja miesięcznika lokalnego 
„WIADOMOŚCI” 

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

zainteresowane przygotowaniem 
przez nas numerów monografi cznych 

na specjalne okazje.
Nasze pismo ma ponad 

20-letnią tradycję, 
jest bezpłatne i dostępne 

dla każdego. 
Informacje: kom. 504 853 960

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Kto się reklamuje, 
ten Klientów zyskuje!
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– A pani taka zimna...
– Bo płaczę...
– To ja przy pani stanę.
– A pan taki sztywny, z powodu?
– Mam dosyć lania wody na głowy!

Tekst i fot. (KAJ)

BIBLIOTEKA KRAKÓW 

Podgórskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich  

ma swój Informator Czytelniczo-Kulturalny, w marcu 
ukazał się 6. numer, 16 str. formatu A4. Redagowany 
jest przez zespół pracowników biblioteki pod kierownic-
twem Izabeli Ronkiewicz-Brągiel. Wypełniony aktualia-
mi z życia kulturalnego Krakowa, z harmonogramem 
imprez organizowanych przez biblioteczne fi lie, a jest 
ich – uwaga! - 56. 

Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszel-
kich im. Karola Wojtyły w Krakowie funkcjonuje od 
2006  r. jako organizacja pożytku publicznego. 

W numerze przeczytać 
można m.in. o Światowym 
Dniu Poezji, o tradycjach 
Wielkanocy, są też recen-
zje polecanych książek, np. 
o Wandzie Rutkiewicz,  
„Pamiętnik” Ireny Solskiej, 
„Wspomnienia rodzinne” 
Kaspra Pawlikowskiego, jest 
też zaproszenie do Domu 
Mehoffera na wystawę twór-
czości i pamiątek po Fran-
ciszku Wyspiańskim, ojcu 

Stanisława. Jest co czytać! Redagowany z pasją i talentem.
Dawniejsze biblioteki dzielnicowe – Śródmieście, Kro-

wodrza, Nowa Huta i Podgórze – zostały scalone w jedną 
placówkę z siedzibą na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
3, czyli w starym gmachu Dworca Głównego PKP.  Filie 
osiedlowe pozostały w swoim lokalizacjach, aby nadal 
być blisko czytelników. Pulsuje w nich lokalne życie kul-
turalne. A Informator jest tego potwierdzeniem.   

(KAJ)

Stowarzyszenie skupia 
56 członków z Krakowa, 
a także z Bochni, Brzeska, 
Gniezna, Iwanowic, Miro-
wa i Wodzisławia. Osoby 
należące do stowarzysze-
nia zajmują się różnymi 
dziedzinami twórczości, 
takimi jak: plastyka, lite-
ratura, fotografi a, haft, ko-

ronka klockowa, haft matematyczny, szydełko, cerami-
ka, muzyka, kabaret, a także edukacja i krajoznawstwo. 
W 2015, 2016 i 2017 r. Stowarzyszenie było organiza-
torem kilkunastu wystaw plastycznych w Polsce (Kra-
ków, Brzesko, Iwanowice, Chrzanów) oraz na Ukrainie 
w miastach Chmielnicki, Latyczów i w Krasiłowie. Te-
maty wystaw to „Małopolskie Klimaty”, „Śladami Jana 
Pawła II”, „Monarchistyczne klimaty”, „Kolory zimo-
wego chłodu”, „Pejzaże”, „Słynne kobiety w historii 
Polski”, „Salon sztuk wszelkich”, Świat ogrodów”, „La-
sy-artlasy” „Miasto Kraków”, Kościoły, cerkwie, syna-
gogi”, „Między niebem a ziemią”. 

Podgórskie Stowarzyszenie wydało kilka książek o ty-
tułach: „Beskidzkie zauroczenia”, „Barwy liryki”, „Ma-
larz łaskami słynącego obrazu” - o Adolfi e Hyle, „Barwy 
Beskidów”, „Podhalańskie impresje”, „Małopolska na-
szych serc”, „Centralne Karpaty Zachodnie w Polsce”

Prezes Podgórskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich  

im. Karola Wojtyły w Krakowie 
artysta plastyk Adam Pochopień

email: adampochopien@op.pl

Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich
KRS: 0000166072

30-837 Kraków, ul. Aleksandry 11
www.facebook.com/podgorskiestowarzyszenie

Myśląc o Stwoszu
drewno w moich rękach 
jest tylko polanem
najwyżej odda nieco chwilowego ciepła
lub zadrą zaboli

 w twoich
 zawsze stawało się myślą 
rzeźbiąc ciało widziałeś
ideę 

ciekawe czy kiedyś potrafi ę wydobyć
z bezsłowia
prawdziwy wiersz?

Parasol i rynna

Więcej niż próby – z potrzeby serca
- Serdecznie zapraszam, jeżeli komuś po drodze, na kolejną wystawę moich obrazów, pod nieco przewrotnym 

i żartobliwym tytułem: „moje KLIMTEM  za-WARHOL-rzenia” – napisała LUCYNA BETŁOWSKA, były starszy 
kustosz w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, kurator wielu ekspozycji muzealnych (w tym 
ogólnokrajowych i międzynarodowych). Mieszka na os. Piaski Nowe, jest poetką i malarką.

– Jakie były początki Twojej drogi artystycznej?
– Odkąd pamiętam wprost magnetycznie przyciągał 

mnie tajemniczy świat sztuki. Jednocześnie, doprawdy 
nie wiem, czy z powodu braku 
pewności, raczej niskiej samo-
oceny, czy może braku poparcia 
ze strony najbliższych, byłam 
przekonana, że nigdy nie dane 
mi będzie do niego wejść, cho-
ciaż wbrew rozsądkowi – w ta-
jemnicy, pukałam do jego drzwi.  

– Skończyłaś polonistykę. Jak 
trafiłaś do Muzeum UJ Colle-
gium Maius?

– Studia polonistyczne były 
wynikiem kompromisu pomię-
dzy moimi zainteresowaniami 
i oczekiwaniami rodziny – prze-
cież trzeba zdobyć jakiś zawód, 
skoro nie mogą to być „konkret-
ne” studia, to niech już będzie 
polonistyka. Praca w muzeum 
natomiast – śp. Profesor Karol 
Estreicher junior przyjął mnie 
do pracy, kiedy kończyłam na-
ukę, prawie rok przed obroną 
pracy magisterskiej – była ema-
nacją moich artystycznych ciągot. Mogłam na co dzień 
obcować z prawdziwymi dziełami sztuki. Notabene, 
przez lata moją  pracownię w muzeum, obok innych ob-
razów, zdobił  portret Józefa Piłsudskiego namalowany 
przez Józefa Mehoffera. Jeszcze studiując polonistykę, 
chodziłam na zajęcia seminaryjne z historii sztuki. I ta 
dyscyplina wciągnęła mnie bez reszty.

– Całe zawodowe życie spędziłaś w Collegium Ma-
ius. Pamiętam Ciebie, jako sztandarową organizatorkę 
wystaw. 

– Tak, to prawda. Jarku, pamiętam, że przez jakiś 
czas byliśmy kolegami w pracy. Mam nadzieję, że miło 
wspominasz czas spędzony w tym, jednym z piękniej-
szych, krakowskich muzeów. A ja, na  przestrzeni ponad 
38 lat pracy w Collegium Maius, przygotowałam i zre-
alizowałam  ponad 25 wystaw muzealnych. Nigdy ich 
z resztą nie przeliczyłam. Nigdy też, jako praworządny 
muzeolog nie zajęłam się prywatnym kolekcjonerstwem, 

chociaż mój dziadek Antoni Bełtowski był kolekcjone-
rem młodopolskiego malarstwa. Wyrosłam oglądając na 
ścianach salonu i sypialni jego domu obrazy: Axentowi-

cza, Popiela, Stachowicza, Fała-
ta, Kossaka, Wyczółkowskiego, 
Wyspiańskiego,  Malczewskiego.   

– Miałaś mistrzowskie inspi-
racje...

– Od wielu lat, jednak nie za 
często, jakiś wewnętrzny impera-
tyw każe mi się realizować i po-
pełniam jakiś obrazek, wiersz, 
czy inną większą pisarską formę. 
Pociąga mnie też forma trójwy-
miarowa i niegdyś próbowałam 
swych sił w glinie. Ciekawe two-
rzywo – daje duże możliwości. 
Wszystko to robię z potrzeby 
serca. W 2004 roku wyszedł mój 
pierwszy i jak na razie jedyny to-
mik poezji. Pisywałam również 
artykuły do czasopism (Dziennik 
Polski, Echo Krakowa, Gazeta 
Krakowska i Alma Mater). Do 
Alma Mater swego czasu dosyć 
regularnie, od samego początku 
powstania tego uniwersyteckiego 

miesięcznika, wówczas – kwartalnika. Byłam autorką 
i redaktorką kilkunastu katalogów wystaw muzealnych. 
Z niektórych jestem naprawdę  zadowolona. 

– Otrzymałaś srebrny i złoty Krzyż Zasługi za wkład 
włożony w popularyzację kultury i sztuki. A teraz, od 
lat piszesz ciekawe wiersze, pokazujesz piękne, klima-
tyczne obrazy Miałaś wystawy w Krakowie, Gliwicach 
i Nowym Targu.

– A nawet w moim „rodzinnym” muzeum. Uprawia-
nie różnych gatunków sztuki  przynosi mi  niezłą „fraj-
dę”, aczkolwiek  mojego malowania nie traktuję  zbyt 
poważnie. To raczej takie próby – co mi wyjdzie z tych 
najprawdziwszych, najpiękniejszych obrazów i słów, ja-
kie noszę głęboko w sobie. Sama jestem ciekawa, dokąd 
mnie poprowadzą, jako że powieść „W cieniu arkad” 
ma już około 300 stron. Mam niezłą zabawę mieszając 
czasy i wątki oraz wiążąc fakty historyczne z moją wy-
obraźnią. Kto wie, może nawet kiedyś doczeka się tra-
dycyjnego druku? 

– W osiedlowej  „Piaskownicy”,  fi lii Centrum Kultu-
ry Podgórza, Twoje obrazy goszczą po raz drugi.

– To prawda. Jest mi bardzo miło i serdecznie dzięku-
ję Organizatorom, a w szczególności pani Ewie Kulpie-
-Szczurek za merytoryczną i owocną współpracę.

Opracował: JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Wernisaż wystawy odbył się 
10 marca, a obrazy można 

oglądać do końca kwietnia.

 Z cyklu: Powrót do miasta

 Klimt - pastisz Pocałunku

fot. Janusz Kozina
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nach Zjednoczonych zapoznała się z metodami pracy 
tamtejszych pielęgniarek szpitalnych i społecznych.

We wrześniu 1957 roku objęła stanowisko dyrektorki 
Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. 
Po niespodziewanej likwidacji szkoły Chrzanowska prze-
szła na wcześniejszą emeryturę i zajęła się organizowa-
niem opieki nad obłożnie chorymi samotnymi i opusz-
czonymi, w oparciu o sieć duszpasterstwa parafi alnego. 
Wspierał ją ówczesny metropolita krakowski abp Karol 
Wojtyła. Dzięki jej staraniom upowszechnił się zwyczaj 
odprawiania mszy św. w domu chorego oraz odwiedzania 
chorych w ramach wizytacji duszpasterskich.

Hanna Chrzanowska zmarła w Krakowie 29 kwietnia 
1973 r. W homilii pogrzebowej kard. Wojtyła powiedział 
m.in.: – Byłaś dla mnie ogromną pomocą i oparciem. 
Dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jaka byłaś 
– z tą Twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym spoko-
jem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem; że byłaś wśród 
nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw 
z Kazania na Górze. 

W 1995 r. pielęgniarki skupione w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Pielęgniarek i Położnych zwróciły się z prośbą 
do kard. Franciszka Macharskiego o wszczęcie procesu 
beatyfi kacyjnego, który rozpoczął się w trzy lata później.

Źródło: niezalezna.pl, 18.01.18
[tytuł i adiustacja od red.]

fot.: internet

„Dała piękne świadectwo miłości Boga i bliźniego”. 

BEATYFIKACJA HANNY CHRZANOWSKIEJ
W sobotę 28 kwietnia nastąpi beatyfi kacja Hanny Chrzanowskiej – poinformował metropolita krakowski 

abp Marek Jędraszewski. Była ona pielęgniarką, współpracownicą kard. Karola Wojtyły, prekursorką pielę-
gniarstwa domowego w Polsce.

Data uroczystości została potwierdzona przez Stoli-
cę Apostolską. Jest nieprzypadkowa, bo dzień później 
29 kwietnia 2018, przypadnie 45. rocznica śmierci 
Chrzanowskiej.

Uroczystości w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach przewodniczył będzie prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

– To wydarzenie w moim przekonaniu wspaniale wpisu-
je się w świętowanie stulecia odzyskania niepodległości, bo 
to, co pokazała w swoim życiu pani Hanna Chrzanowska, 
to właśnie walka o Polskę – mówił arcybiskup Jędraszew-
ski. Dodał, że Chrzanowska urodzona na początku XX 

wieku przechodziła przez dramatyczne etapy rodzenia 
się polskiej wolności i ciągle szukała sposobów służenia 
Polsce, zwłaszcza poprzez opiekę nad ludźmi chorymi.

Abp Jędraszewski podczas konferencji prasowej wy-
raził nadzieję, że Hanna Chrzanowska będzie „niejako 
patronowała” toczącej się w Polsce batalii o zapewnie-
nie ochrony życia dzieci nienarodzonych, „kampanii 
o to, by każdy człowiek poczęty miał w pełni zagwaran-
towane prawo do życia i do opieki ze strony najbliższych 
i ze strony państwa polskiego”.

Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Helena 
Matoga, która zetknęła się z Hanną Chrzanowską 
w szkole pielęgniarstwa zaprezentowała dyplom i medal 
„Pro Ecclesia et Pontifi ce”, które Chrzanowska otrzy-
mała od papieża Pawła VI oraz należący do niej mszał.

– Pani Hanna uczyła nas przede wszystkim ciepłego 
podejścia do chorych – wspomniała Matoga. – Prosi-
ła, żebyśmy nigdy nie robiły w domach chorych żadnych 
notatek, żeby pacjent nie miał wrażenia, że coś się o nim 
pisze. Mogłyśmy to zrobić na schodach. Była łagodna dla 
chorych, we wszystkich domach witano ją z szacunkiem. 

Ale była też człowiekiem stanowczym, jeżeli ktoś nie miał 
racji, potrafi ła zareagować. Natomiast nigdy nikogo nie 
nawracała na siłę. Zawsze twierdziła, że trzeba to robić 
czynem, własnym przykładem – dodała.

Przygotowanie duszpasterskie do uroczystości be-
atyfi kacyjnej rozpoczną się w archidiecezji krakowskiej 
28 stycznia w kościele św. Mikołaja, gdzie znajdują się 
szczątki Hanny Chrzanowskiej i które ma być w przy-
szłości jej sanktuarium. Jej postać będzie przypominana 
także podczas prowadzonej od lutego w każdej parafi i 
„Nowenny jubileuszowej” związanej z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

10 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach spotkają się młodzi ludzie z duszpasterstwa 
akademickiego, którzy nawiążą kontakty z osobami sa-
motnymi i chorymi i pomogą im w dotarciu na kwietnio-
wą uroczystość, która, jak szacują organizatorzy może 
zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy osób.

– W bazylice zmieści się około trzech tysięcy osób. Duża 
część tych miejsc będzie przeznaczona dla osób chorych. 
Na błoniach przy bazylice zostaną ustawione telebimy, 
żeby ułatwić wiernym udział w uroczystości – mówił prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości 
Beatyfi kacyjnej Hanny Chrzanowskiej bp Jan Zając.

Jak podkreślił bp Zając, Hanna Chrzanowska „daje 
piękne świadectwo miłości Boga i bliźniego”. 

– Ufamy, że działania podejmowane w związku z be-
atyfi kacją Służebnicy Bożej, które dotyczą parafi i, będą 
też przyjmowane przez całą naszą ojczyznę, przez Kościół 
w Polsce  – powiedział bp Zając.

Proces beatyfi kacyjny Hanny Chrzanowskiej rozpo-
czął się w 1998 r. 30 września 2015 r. papież Franciszek 
potwierdził dekret o heroiczności cnót Chrzanowskiej, 
a w lipcu zeszłego roku papież zatwierdził dekret be-
atyfikacyjny. Za cud dokonany za wstawiennictwem 
Chrzanowskiej uznane zostało uzdrowienie w 2001 r. 
mieszkanki Krakowa po rozległym wylewie krwi do mó-
zgu. Uzdrowiona wówczas kobieta zmarła 10 lat później 
z zupełnie innego powodu – chłoniaka.

Hanna Chrzanowska (1902-1973) urodziła się w War-
szawie, ale gdy miała kilka lat, rodzina przeniosła się do 
Krakowa, gdzie jej ojciec – profesor literatury polskiej 
Ignacy Chrzanowski – objął katedrę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Po maturze przeszła krótki kurs pielę-
gniarski, aby nieść pomoc ofi arom wojny polsko-bolsze-
wickiej, a w grudniu 1920 r. rozpoczęła studia poloni-
styczne na UJ. Przerwała je, gdy powstała Warszawska 
Szkoła Pielęgniarstwa, do której wstąpiła. 

Chrzanowska pracowała jako instruktorka w Uniwer-
syteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, 
redagowała pierwsze w Polsce czasopismo branżowe 
dla pielęgniarek „Pielęgniarka Polska” i uczestniczy-
ła w przygotowaniu uchwalonej przez sejm w 1935 r. 
„Ustawy o pielęgniarstwie”. Przyczyniła się również do 
powołania w 1937 r. Katolickiego Związku Pielęgniarek 
Polskich.

Podczas wojny pracowała w Radzie Głównej Opie-
kuńczej, opiekując się uchodźcami, więźniami i prze-
siedlonymi oraz osieroconymi dziećmi, w tym dziećmi 
żydowskimi, poszukując dla nich rodzin zastępczych 
i bezpiecznych miejsc pobytu. Po wojnie kierowała 
działem pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej 
Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. W Sta-

Uroki Parku Rzecznego Drwinka

Fot. JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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przerobią to na kolejne widowisko i sztuczkę. W swoim cza-
sie temat ten poruszał w eseju „Kapłan i Błazen”, Leszek 
Kołakowski, a jednym z najbardziej zafascynowanych tym 
i uzdolnionych jego uczniów był Adama Michnik. Bo też rolę 
błazna rozpisał Kołakowski nad wyraz ambitnie, przypisując 
mu cechy... kapłana, kreując z niego bohatera, szczególnie 
oczekiwanego w czasach tyranii komunistycznej.  A jaką my 
maskę nosimy na co dzień, w pracy, w domu? Ważne, aby za-
chować dystans do każdej odgrywanej roli, nie przybijać się 
do niej, zachować równowagę i higienę psychiczną. Na to po-
zwala poczucie humoru, które zdemaskuje każdy fałsz i blagę, 
spuści nadęcie, przyniesie ulgę, przywoła uśmiech. 

OSKARŻAM WŁADZE KRAKOWA. Jako jeden z klucz-
ników Parku Duchackiego oskarżam władze miasta o niedo-
pełnienie swoich zobowiązań wobec mieszkańców. Gdy we 
wrześniu 2007 roku Dzielnica XI podjęła uchwałę o „ochro-
nie terenów podworskich na Woli Duchackiej”, wydawało się, 
że szanse na to są niewielkie. Trzeba było zbudować od pod-
staw forum publiczne, zmobilizować całą społeczność lokal-
ną, także w wymiarze ogólnomiejskim, powołać opiniotwór-
cze gremia, przekonywać nieprzekonanych, pozyskiwać 
orędowników, podjąć batalię medialną – aby krok po kroku, 
z oporami, z trudnościami przepychać ideę Parku Duchackie-
go. Udało się wykreować jego mit. To był ogromny wspólny 
wysiłek. Jako strona społeczna wykonaliśmy tytaniczną pracę, 

spełniliśmy wszyst-
kie piętrzone przed 
nami wymagania, 
można powiedzieć, 
że projekt naszego 
Parku zanieśliśmy 
decydentom Krako-
wa pod ich gabinety. 
Po blisko 11 latach 
można to podsumo-
wać – kompromita-
cja!   

JAROSŁAW 
KAJDAŃSKI

1. Niewidoczny aparat ortodontyczny prostujący zęby  
Clear-Aligner: 

- pierwsza wizyta konsultacyjna – bezpłatna 
- wizyta z pobraniem wycisków diagnostycznych – 100 zł 

- zestaw 3 nakładek Clear-Aligner – 700 zł 

2. Higienizacja (czyszczenie zębów z osadów i kamienia 
nazębnego) – 200 zł 

3. Laserowe wybielanie zębów – 700 zł 

4. Implanty zębów w atrakcyjnym systemie ratalnym już od 
2400 zł! 

5. Konsultacja estetyki uśmiechu – Twój problem a nasze 
metody jego rozwiązania – BEZPŁATNA! 

 
O szczegóły promocji pytaj w rejestracji pod numerem telefonu: 

 +48 883-699-007 

WIOSENNE PROMOCJE  
W CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I 

IMPLANTOLOGII DENTAMAX: 

Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Dentamax 
ul. Nowosądecka 46, 30-683 Kraków  

Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 8:00 – 22:00 Sob. 9:00 – 15:00 
Rejestracja: +48 883 699 007, (12) 307 05 97 

Zajrzyj na naszą stronę internetową: www.dentamax.com.pl 
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POLECAMY SPECJALNE 
WIOSENNE PROMOCJE: 

1. Bezbolesny Termolifting Zaffiro:  
Twarz + szyja + podbródek w 
promocyjnej cenie 1300 zł! 

 
2. Laserowa depilacja Light Sheer: 

od 100 zł  
 

3. Wypełnianie zmarszczek kwasem 
hialuronowym: 500 zł 

 
4. Usuwanie cellulitu:  

 500 zł pakiet 5 zabiegów 
 

5. Specjalna oferta dla kobiet:  
Nauka makijażu codziennego 100 zł 

 
6. Bezpłatne dermokonsultacje w 

formie: Twój problem a nasze 
metody jego rozwiązania! 

 
7. Laserowe odmładzanie twarzy lub 

laserowa korekta zmarszczek: 
200 zł 

 
Zapraszamy do rejestracji na 

wybrane promocje pod numerem 
telefonu: 883-599-007 

 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

od Poniedziałku do Piątku w 
godzinach:  8:00 do 20:00 
w soboty od 9:00 do 15:00 

 

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ  
WWW.DERMAMAX.PL 

Studio Laseroterapii i  Medycyny 
Estetycznej Dermamax,  

ul. Nowosądecka 46, 30-683 Kraków 
Przystanek -> Piaski Nowe 

Studio Laseroterapii i Medycyny Estetycznej 

Od redaktora

Trzy grosze
GDZIE SĄ TWARDE I NIEZBITE DOWODY? 
17 września 1939. Nie było sowieckiego ataku na Polskę, 
Armia Czerwona zajęła tereny zachodniej Białorusi i Ukra-
iny, zamieszkałe przez rdzenną ludność, która poprosiła Ar-
mię Czerwoną o bratnią pomoc. Katyń, 1940. Czy jest nie-
zachwiana pewność, że to zrobili Rosjanie, skoro przez jakiś 
czas podejrzewani byli Niemcy? W mundur enkawudzisty 
mógł się ktoś przebrać, a podpisy sfałszować. Zamach na 
Papieża, 1981. Na jakiej podstawie podejrzenia padają na 
ZSRR, skoro zamachu dokonał Turek na zlecenie Bułgarów. 
Próba otrucia prezydenta Ukrainy Juszczenki w 2004. Są 
tylko nieudowodnione poszlaki. Rok 2014, aneksja Krymu 
na prośbę ludności, co poprzedziły działania militarne pro-
wadzone przez „zielonych ludzików”. Rok 2014. Zestrzelenie 
samolotu malezyjskiego lecącego z Amsterdamu nad terenem 
zajętym przez separatystów donieckich. Holenderski urząd 
ds. bezpieczeństwa (OVV) stwierdził, że „został zestrzelony 
przez wyprodukowany w Rosji pocisk Buk”, co zostało wcze-
śniej zdyskredytowane przez stronę rosyjską. Komu wierzyć? 
Rok 2018, Salisbury. Atak na podwójnego agenta Skripala 
na terenie Wielkiej Brytanii przy użyciu środka chemicznego 
produkowanego w Rosji. A może ktoś go Rosjanom wykradł? 
Nie ma dowodów, są tylko poszlaki. 

MIĘDZY BŁAZNEM A KAPŁANEM. Najbardziej smut-
nymi ludźmi na świecie są klauni. Cierpią na depresje, które 
(jak choćby Robina Williamsa) prowadzą do samobójczej 
śmierci. Zabijają ich oczekiwania świata zewnętrznego, 
które wbijają każdego z nas w maskę, którą sami sobie wy-
kreowaliśmy. Im maska bardziej nieadekwatna, niedobrana, 
uwierająca, tym dotkliwszy ból istnienia. Na drugim biegunie 
jest maska kapłana, proroka, przywódcy, który też gra swoją 
rolę na wysokich diapazonach, bo to zapewnia mu byt i po-
zycję. Jeden i drugi wybrali ciężką, dramatyczną rolę, ale czy 
należy im się współczucie? Nawet gdy je po ludzku okażemy, 
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