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Sami nie wiecie co posiadacie…
Na wstępie pragnę podziękować wszystkim 
tym, którzy serdecznie przyjęli mój artykuł 
napisany po śmierci naszego kościelnego 
Czesia Kowalskiego. Chcę was zapewnić, 
że pisałam te słowa pod dyktando własnego 
serca i to, co czułam, przelałam na papier. 

Dzisiaj chcę podzielić się z wami wiado-
mością, która mnie jako słomniczankę bar-
dzo ucieszyła. Opowiem wam o kimś z nas. 
O kimś, kto żyje i pracuje wśród nas i daję 
głowę, że gdyby było więcej takich ludzi, to 
Polska stałaby na czele wspólnoty europej-
skiej. Chodzi tu o Darka Kwietnia – mło-
dego, zdolnego biznesmena. Prowadzi on 
razem z żoną Anią firmę o nazwie „Diant-Pol 
Polska – Ogrodnictwo Produkcyjne”.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcą-
cego w Miechowie poszedł do wojska. Tak 
jak większość jego rówieśników. Szybko 
stał się kierowcą szefa Sztabu Krakowskie-
go Okręgu Wojskowego. Generał poznaw-
szy go lepiej, widząc, że chłopak nie ma 
prawie wad, zaproponował mu, aby został 
z nim po wyjściu z cywila. Darek nie sko-
rzystał z tej oferty, bo nie chciał „cały czas 
stać na baczność”. Otworzył firmę transpor-
tową „Transport Międzynarodowy”. Przez 
kilka lat razem ze wspólnikiem Rafałem 
Pluteckim prowadził firmę internetową 
i przewozową. W 2005 roku z żoną Anią ku-
pili 1,40 ha ziemi za Słomnikami, zmoder-
nizowali ten teren i już w 2006 roku ruszyła 
produkcja jesienna bratka. Wyprodukowane 

kwiaty rozwozili po klientach, a dodatkowo 
Ania handlowała na giełdzie. W 2007 roku 
ruszył następny tunel produkcyjny – 120 ty-
sięcy sztuk rocznie. W 2009 roku znowu 
powiększyli produkcję do 180 tysięcy sztuk 
i obsługują całą Polskę południową.

W 2010 podpisują umowę w sprawie 
środków unijnych, budują dwa segmenty 
bloku specjalistycznego foliowego i han-
dlują nie tylko w Polsce, ale i ze Słowacją, 
produkując ponad 250 tysięcy sztuk rocznie. 
W 2011 organizują kolejne dwa segmenty 
bloków i powiększają zbyt o Czechy – pro-
dukują 350 tysięcy sztuk kwiatów. W 2012 
kupują maszyny do automatycznego sa-
dzenia, podlewania i opryskiwania roślin. 
Do poprzednich rynków dochodzi jesz-
cze Litwa. W 2013 roku produkują ponad 
1 300 000 sztuk rocznie.

Pięknie wygląda ta statystyka, ale nie 
chodzi tu w sumie o te sztuki roślin, ale o to 
jak rozrasta się firma, co świadczy o po-
tencjale jej właścicieli. Zauważyli to także 
inni koledzy – producenci i zgłosili właś-
cicieli firmy do Ogólnopolskiego Plebiscy-
tu Gospodarczego Wiktoria Znak Jakości 
Przedsiębiorstw. W październiku 2014 roku 
konkurs ten odbył się w Warszawie i w obec-
ności pana Janusza Piechocińskiego w ka-
tegorii „Rolnictwo” kapituła konkursu, 
złożona z 15 osób, przyznała I miejsce firmie 
Kwietniów. Byli też nominowani w katego-
rii „Internauci”, gdzie poprzez głosowa-
nie w Internecie zajęli również I miejsce. 
Przywieźli więc dwie statuetki. To nie jest 
przypadek, że zajęli dwa pierwsze miejsca 
w dwóch kategoriach, ale wynik ciężkiej 
pracy. Tak nasi ludzie – słomniczanie zapre-
zentowali się w stolicy.

Darek to nie tylko szef firmy prężnie 
rozwijającej się, ale także działacz społecz-
ny i sponsor. Wspiera młodych piłkarzy 

„Słomniczanki”, a także inne placówki 
w Słomnikach i okolicy. To on i jego żona 
udekorowali pięknie rynek w naszym mie-
ście – wszystkie kwietniki i rabaty zostały 
wykonane przez ich firmę. Wieże kwiatowe 
pod pomnikiem naszego świętego papieża 
to także ich dzieło.

Jeśli chodzi o produkcję kwiatów, to po-
mysł wyszedł od Ani, bo właśnie jej rodzice 
państwo Gustakowie prowadzili taki biznes 
w Tropiszowie koło Krakowa. To ona wie-
działa, co robić, aby produkcja się rozwijała, 
bo była to jej tradycja rodzinna.

I jak tu nie pisać o takich ludziach? 
Przecież Darek, młody właściwie chłopak 
mógł tak jak inni jego koledzy włożyć ręce 
do kieszeni i czekać, aż mu manna spadnie 
z nieba. On wziął sprawy w swoje ręce, za-
kasał rękawy i pracował, pracował. Dzisiaj 
ma trzy samochody transportowe, samochód 
osobowy i wybudował dom.

No cóż, dobry przykład dla innych. Ja 
jestem pełna uznania i szacunku dla pracy 
i samozaparcia ludzi, którzy chcą coś osiąg-
nąć w życiu. Tak trzymać Darku – życzę 
szczęścia i jeszcze większych sukcesów dla 
siebie i naszego społeczeństwa.

St. Roch

Harmonogram pracy aptek w roku 2015
Po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów 
gmin z terenu Powiatu Krakowskiego oraz 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, 
Rada Powiatu w Krakowie uchwaliła roz-
kład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
obowiązujący na terenie Powiatu Krakow-
skiego. W dni robocze (od poniedziałku do 

piątku) apteki jednozmianowe czynne będą 
od 9.00–16.00, dwuzmianowe w godzinach 
8.00–20.00. W soboty apteki jednozmianowe 
pracować będą w godzinach 8.00–14.00, co 
drugą sobotę, natomiast dwuzmianowe w go-
dzinach 8.00–14.00. W dni przedświąteczne 
to znaczy w Wigilię, Sylwestra czy Wielką 

Sobotę apteki jedno- i dwuzmianowe otwar-
te będą w godzinach 8.00–14.00. Ponadto 
ustalony został harmonogram pracy aptek 
zapewniający dostępność do świadczeń far-
maceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i dni wolne od pracy. Poniżej publi-
kujemy załącznik do wspomnianej uchwały, 
zawierający godziny otwarcia aptek.

J.A.

Lp Nazwa i adres apteki  
Imię i nazwisko właściciela apteki telefon

Godziny pracy
Niedziele Dni wolne od pracy oraz święta

SŁOMNIKI
1. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Tadeusza Kościuszki 13

Bożena Szymańska – Prezes Zarządu
Elżbieta Czekalska – Wiceprezes Zarządu

12/388-27-66 ----------- 10.00 – 14.00

2. „Na Rynku”, ul Rynek 33
Marta Motyczyńska 12/388-25-65 ----------- 10.00 – 14.00

3. „Nova”, ul. Karola Świerczewskiego 3
Małgorzata Zawalska-Dyszy 12/388-12-34 9.00 – 19.00 -----------

4. „Twoja Apteka”, ul. Tadeusza Kościuszki 58
Janusz Nawrot – właściciel
Żaneta Kościółek – współwłaściciel

12/387-34-85 ----------- 10.00 – 14.00


