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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
KLINY

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kaufl and
ul. Norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

PYCHOWICE

ul. Jemiołowa, Sklep Spożywczy 
ul. Sodowa 19, Delikatesy Mięsna Spiżarnia Smaku
ul. Skalica, Sklep Spożywczy 

SKOTNIKI

ul. Skotnicka 188, Sklep „U Zosi i Jędrusia” 
ul. Skotnicka 86, Kiosk ruchu Danuta Gazda 
ul. Skotnicka 78, Nasz Sklep „LECH”
ul. Winnicka 15, Sklep Ogólnospożywczy „EWA”

KOSTRZE

ul. Dąbrowa 1, Sklep Spożywczy 
ul. Tyniecka 126, Sklep ANOMI

TYNIEC

ul. Bogucianka (rondo) – sklepy
ul. Obrony Tyńca 18, Sklep Spożywczy 
ul. Dziewiarzy 7, Przychodnia NFZ

SIDZINA

ul. Żyzna, Sklep Ogólnospożywczy
ul. Wrony, Kościół Parafi alny, sklepy spożywcze

BODZÓW

ul. Bodzowska 3, Sklep Spożywczy 

PRZYCHODNIA DĘBNIKI
ul. Szwedzka 27
PRZYCHODNIA ZACHODNIA-RUCZAJ
ul. Zachodnia 27

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Specjalistyczne Centrum 
Diagnostyczno-Zabiegowe 
ul. Barska 12

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC

DECATHLON KRAKÓW ZAKOPIANKA
ul. Zakopiańska 62

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

ul. 29 Listopada 21

ul. Kobierzyńska 42

ul. Kobierzyńska 123
ul. Prażmowskiego 12, SIDZINA
ul. Borkowska 17B, KLINY

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. Twardowskiego 48 
(os. Podwawelskie)

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
ul. Słomiana 17 (os. Podwawelskie),

BAZAREK, ul. Kobierzyńska 57

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

„Przy Ratuszu” ul. Mickiewicza 8

ul. Żwirki i Wigury 11

Kraków – Dzielnica VIII Skawina

GALERIA SMAKU U JACKA
ul. Szuwarowa 1
ul. Chmieleniec 2

CK „RUCZAJ”, 
ul. Rostworowskiego 13

Dębnicki Ośr. Kultury „Tęcza”, ul. Praska 52
KO Kostrze, ul. Dąbrowa 3
KO Pychowice, ul. Ćwikłowa 1
KO Skotniki, ul. Batalionów Chłopskich 6 
Tyniecki Klub Kultury, ul. Dziewiarzy 7

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93favoritfavorit

F.H. TERESKO 
ul. Batalionów Chłopskich 2A
SKOTNIKI

TERESKOTERESKO

Supermarket
ul. Lubostroń 15

Supermarket
ul. Krakowska 19A

TEL. 603 079 331
www.parkietypanele.pl

PARKIECIARSKI

PARKIETY, PANELE 

Już wkrótce minie rok od ofi cjalnego 
otwarcia Centrum Kongresowego ICE 
Kraków. W związku z ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców Krakowa oraz 
turystów działalnością Centrum, w sobo-
tę 10 października w godzinach od 10 do 
17 odbędą się obchody pierwszej rocznicy 
otwarcia Centrum. Na tę okazję przygoto-
wano wiele atrakcji.

Do dyspozycji gości zostanie oddane 
trzypoziomowe przeszklone foyer z wido-
kiem na Zamek Królewski na Wawelu. Co 
30 minut organizowane będzie zwiedza-
nie wraz z przewodnikiem dla 40-osobo-

W sobotę 10 października

Pierwsze urodziny ICE Kraków
wych grup. Pracownicy Centrum opowie-
dzą o bieżącej działalności, planowanych 
imprezach, wydarzeniach już zrealizowa-
nych oraz odpowiedzą na wszelkie pyta-
nia.

O godzinie 10.30 w największej z sal 
– Sali Audytoryjnej, odbędzie się  próba 
otwarta Krakowskiej Młodej Filharmo-
nii Orkiestry  ZPS Muz. im. M. Karło-
wicza w Krakowie pod dyrekcją Tomasza 
Chmiela. W Sali Teatralnej o godzinie 
15.00  grupa AD HOC  zaprosi na sce-
niczne improwizacje, czyli popołudnie 
z komedią improwizowaną. Na obydwa 

wydarzenia będą obowiązywać wejściów-
ki, których dystrybucję zaplanowano 
w czterech punktach informacji miejskiej 
InfoKraków. 

Kolejną atrakcją jest Kino ICE Bejbi, 
na które nie obowiązują wejściówki i wstęp 
jest wolny. Na poziomie drugim foyer (F2) 
dla najmłodszych gości ICE Kraków bę-
dzie czekać strefa malucha. Podczas pro-
jekcji fi lmu animowanego, rodzice będą 
mogli zapoznać się z ofertą projektu Kids 
in Kraków, który gromadzi informacje na 
temat wydarzeń i inicjatyw dla dzieci, od-
bywających się na terenie miasta.

To nie wszystkie atrakcje, które przy-
gotowano na ten specjalny dzień. Więcej 
informacji na www.icekrakow.pl.

(red) 

Bezpłatne zajęcia dla dzieci 

Możemy jeszcze więcej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy współpracy partnerskiej Stowarzy-

szenia na rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze” zaprasza do udziału w projek-
cie dzieci w wieku od 0 do 8 lat, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 
kształceniem specjalnym, wraz z rodzinami. 

W ramach projektu, na który składa się cykl dwunastu wydarzeń kulturalnych, 
przewidziane są między innymi: lekcje muzealne dla dzieci, warsztaty połączone ze 
zwiedzaniem ekspozycji muzealnych, zabawa kostiumowa dla dzieci prowadzona 
na terenie muzeum, spektakl teatralny i warsztaty teatralne, seanse kinowe, kon-
certy muzyki klasycznej dla dzieci, warsztaty malarskie dla rodziców i dla dzieci 
prowadzone przez animatorów, rękodzielnicze, taneczne, animowane dla dzieci, 
prowadzone przez kostiumologa, zwiedzanie kulis sceny operowej. 

Działania realizowane w ramach każdego z wydarzeń kulturalnych zostaną do-
stosowane w formie i treści do możliwości każdej z grup odbiorców i są bezpłatne.

Więcej informacji – sekretariat Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej 

„Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, al. Słowackiego 44, Kraków, II piętro, 
tel. (12) 633 84 59 (pon. – pt. 8 – 16), e-mail: info@poradniatpd.pl lub na www.
tpd.pl. Koordynatorem projektu jest Anna Krauzowicz. (red)

Od października 

w Bonarka City Center

Nowy Punkt 

Obsługi 

Mieszkańców UMK

Od 5 października w galerii Bo-
narka City Center działa kolejny Punkt 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 
Krakowa. Podobnie jak w POM w Ga-
lerii Bronowice, w punkcie zlokalizo-
wanym w Bonarce krakowianie będą 
mogli załatwić sprawy związane z mel-
dunkiem i dowodem osobistym, a także 
te dotyczące prawa jazdy, dowodu reje-
stracyjnego oraz rejestracji i prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

Punkt Obsługi Mieszkańców bę-
dzie czynny od poniedziałku do soboty, 
w godzinach od 10 do 18. (red)
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl

Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00 – 15:00, czwartek: 14:00 – 16:00

Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, ZakrzówekBodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Wyodrębnienie miejsc postojo-
wych czy ewentualna budowa niewiel-
kiego parkingu wzdłuż budynku szkoły 
(bo ze względów formalnych tylko ta 
lokalizacja może być brana pod uwa-
gę) wymaga jednak sporządzenia do-
kumentacji projektowej wraz z nie-
zbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 
administracyjnymi oraz zabezpiecze-
nia środków fi nansowych na realizację 
w budżecie Miasta Krakowa. To jed-
nak daje nadzieję, że problem Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Integra-
cyjnych nr 2 usytuowanego wewnątrz 
osiedla został dostrzeżony.

Szkoła nie posiada parkingu i bez-
piecznego podjazdu, co było przyczyną 
skarg zarówno ze strony rodziców do-
wożących dzieci z różnych części dziel-
nicy, jak i wspólnot mieszkaniowych, 
które znajdują się w pobliżu szkoły, 
ponieważ to pod ich blokami kumulo-
wał się ruch pojazdów. O ile stawiając 
szlabany czy zmieniając kierunek ru-
chu, udało się ten problem rozwiązać, 
to z kolei problem podjazdu do szkoły 
narastał.

Chodnik wzdłuż frontu szkoły 
zmienił swoją pierwotną w założeniu 
funkcję i stał się prowizorycznym par-
kingiem, który bynajmniej nie zaspoka-
ja potrzeb postojowych. Jest wprawdzie 
wjazd z tyłu budynku, wykorzystywany 

Chodnik wzdłuż frontu szkoły zmienił swoją pierwotną w założeniu funkcję i stał się prowizorycznym 

parkingiem – ale pojawiła się nadzieja, żeby właśnie tutaj wyodrębnić miejsca postojowe. Fot.  (red )

Ruczaj: ZSOI nr 2 przy ulicy Lipińskiego

Parking potrzebny od zaraz

głównie przez rodziców dowożących 
dzieci z dysfunkcjami ruchu (jest tam 
winda dla niepełnosprawnych), ale i tu-
taj pojawiły się spore utrudnienia z do-
jazdem pod budynek szkolny.

– Niestety z chwilą postawienia bramy 
na ulicy Lipińskiego oraz szlabanów, jak 
również pobliskiej budowy, ta ślepa ulicz-
ka dojazdowa do szkoły stała się parkingiem 
– skarży się Justyna Sikorska-Grzyb, dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących Integracyjnych nr 2. – Stojące po 
obydwu jej stronach samochody uniemoż-
liwiają wjazd autokarom podwożącym 
dzieci na stałe zajęcia basenowe czy wy-
cieczki. Rozwiązaniem mógłby okazać się 
znak zakazu parkowania, jednak zabloku-
je on też możliwość parkowania rodzicom 
podwożącym swoje pociechy. Sytuacja sta-
ła się patowa. Mam nadzieję, że ktoś do-
strzeże problem naszej placówki i pomoże 
go w miarę szybko rozwiązać.

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 2 przy ul. Lipińskiego 
na Ruczaju to duża placówka oświatowa. 
Ma 15 oddziałów gimnazjum (303 ucz-
niów), 21 oddziałów szkoły podstawowej 
(496 uczniów) z czego 272 to uczniowie 
klas 1–3, a 25 to najmłodsi uczniowie ze-
rówki. Łącznie do placówki uczęszcza 
799 uczniów. Nauczyciele i pracownicy 
administracji to kolejne 121 osób. 

Renata Piętka

Stojące po obydwu stronach ślepej uliczki  Lipińskiego (jedynej drogi dojazdowej do szkoły) samochody 

uniemożliwiają wjazd autokarom podwożącym dzieci na stałe zajęcia basenowe czy wycieczki.  Fot. ZSOI nr 2

– Zostały wszczęte procedury przejęcia 
nieruchomości w trwały zarząd przez ZZM 
– informuje Piotr Kempf, dyrektor Zarzą-
du Zieleni Miejskiej. 

Przypomnijmy, 1 października 
2014 r. Zarząd Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu w Krakowie podpisał 
z fi rmą Rafi s na czas nieokreślony umo-
wę, na dzierżawę działek w Parku Dębni-
ckim obejmujących 40 miejsc postojowych 
(35 dostępnych dla dzierżawcy i 5 ogól-
nodostępnych). Duża liczba samochodów 
oznaczonych jako pojazdy prywatnej fi r-
my, często zaparkowanych na trawniku 
czy alejkach spacerowych zainteresowała 
zarówno okolicznych mieszkańców, jak 
i użytkowników parku. Tym bardziej, że 
przy wjazdach do parku tak od ulicy Pra-
skiej, jak i ulicy Tynieckiej, znaki B1 in-
formowały o zakazie ruchu i nie dotyczyły 
tylko pojazdów posiadających zezwolenia 
zarządcy drogi. 

W związku z licznymi pismami i in-
terwencjami w tej sprawie 4 marca br. Rada 
Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę 

Park Dębnicki

ZZM przejmie parking

o przywróceniu parkingu usytuowane-
go na terenie Parku Dębnickiego na po-
trzeby użytkowników parku, wnioskując 
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie o rozwiązanie 
umowy dzierżawy z obecnym użytkow-
nikiem parkingu usytuowanego na terenie 
Parku Dębnickiego.  ZIKiT zlecił kontrolę 
czy parking wykorzystywany jest zgodnie 
z umową. W kwietniu br. na terenie Parku 
Dębnickiego odbyło się spotkanie przed-
stawicieli ZIKiT-u, Straży Miejskiej, 
Rady Dzielnicy VIII Dębniki i mieszkań-

ców, na którym okazało się, że zmienił się 
już właściciel Pałacu i to z nim prowadzo-
ne są rozmowy na temat dalszej dzierżawy.

Pałac Lasockich posiada odrębny par-
king, więc zasadność dzierżawy dodatko-
wej powierzchni na terenie parku przez 
fi rmę będącą właścicielem pałacu, mogła 
wzbudzać niepokój mieszkańców, podob-
nie, jak zapisy i zasadność kontynuowania 
tej umowy.

Do czasu wyjaśnienia sprawy wjazd na 
teren parku ograniczono do jednej strony 
(od bulwarów Wisły), postawiono też do-
datkowe oznakowanie.

Jest też zielone światło na rozwój 
przestrzeni parkowej. – W maju otrzyma-
łam pismo z Zarządu Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu, że w latach 2018-2019 
planowana jest inwestycja pn. „Budowa 
Parku Dębnickiego – część C”, umieszczona 
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – 
Inwestycje Programowe – informuje Aneta 
Pałka, przewodnicząca Komisji Terenów 
Zielonych i Ochrony Środowiska, Dziel-
nicy VIII Dębniki. Renata Piętka

radna Dzielnicy VIII Dębniki

Ulica 8 Pułku Ułanów

Opracowano 

dokumentację 

projektową
Rada Dzielnicy VIII Dębniki zwróci-

ła się do jednostek miejskich z zapytaniem 
o stan przygotowań do realizacji budowy 
ulicy 8 Pułku Ułanów. W odpowiedzi Za-
rząd Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie informuje, że opraco-
wana została dokumentacja projektowa 
potrzebna do złożenia wniosku o wyda-
nie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia. Wniosek został złożony 7 września br.

Przypomnijmy, że prawie 3-kilometro-
wa ulica 8 Pułku Ułanów ma połączyć ulicę 
Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Brożka, Ka-
pelanka, Grota Roweckiego. Na wielu od-
cinkach, zwłaszcza początkowym w rejonie 
ulicy Obozowej oraz końcowym wzdłuż uli-
cy Lipińskiego przebiegać będzie w bardzo 
bliskiej odległości od gęstej zabudowy miesz-
kalnej, dlatego kwestie związane ze środowi-
skowymi uwarunkowaniami jej realizacji są 
szczególnie ważne.

 RP

Zorganizowane przez Radę i Zarząd Dzielnicy VIII wspólnie z Centrum Mło-
dzieży im. dr. H. Jordana kolejne Święto Dzielnicy, tym razem przebiegało pod ha-
słem „Pożegnanie lata”. W sobotę, 12 września dopisała pogoda oraz mieszkańcy, 
którzy bardzo licznie przybyli do Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej przy ul. Ko-
bierzyńskiej, gdzie odbyła się impreza.

Dla dzieci, jak i dorosłych przygotowano liczne konkursy, warsztaty i inne 
atrakcje, które sprawiły, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie trwały 
występy artystyczne, a całość zwieńczył koncert zespołu „Latające Talerze” oraz 
pokaz sztucznych ogni.

(red)

Święto Dzielnicy VIII przebiegało pod hasłem „Pożegnanie lata”. Fot. B. Natkaniec

Święto „Ósemki”

Dzielnica pożegnała lato

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wystąpi o wprowadze-
nie zadania na listę rankingową inwestycji wnioskowanych do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa – potwierdza 
w piśmie z 29 września br. Andrzej Olewicz, zastępca Dyrektora ds. Dróg. 

Parking znajdujący się w obrębie Parku Dębnickiego pozostaje nadal w trwałym za-
rządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Rozwiązana 
została jednak umowa dzierżawy z fi rmą Rafi s, byłym właścicielem Pałacu Laso-
ckich, który sąsiaduje z Parkiem Dębnickim, a nowy nabywca Pałacu nie wstąpił 
w prawa i obowiązki tej umowy, jak zapewnia Michał Pyclik z Zarządu Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu. Wszystko wskazuje też na to, że w najbliższym czasie 
pieczę nad tym terenem przejmie Zarząd Zieleni Miejskiej – nowa jednostka budże-
towa działająca od lipca br. 
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W połowie października rozpoczną 
się konsultacje społeczne w sprawie 
zmian w organizacji ruchu na ulicach 
Twardowskiego, Dworskiej i Wierzbo-
wej, na osiedlu Podwawelskim. Inten-
sywny ruch tranzytowy w tym rejonie 
powoduje obniżenie poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców, szczególnie 
dzieci i osób starszych oraz ma nega-
tywny wpływ na środowisko.

– Uważam, że należy wprowadzić 
strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h, 
która poprzez zastosowanie odpowiednich 
narzędzi ograniczy intensywność ruchu 
oraz jego  prędkość. Ulica Twardowskie-
go powinna stać się zieloną aleją ruchu 
uspokojonego z zielenią urządzoną i małą 
architekturą, a wokół pawilonów handlo-
wych należy wyznaczyć strefy bezpiecznej 
aktywności – mówi Sebastian Ociepka, 
zaangażowany w tę sprawę mieszkaniec 
osiedla Podwawelskiego. – Mieszkańcy 
od dawna postulują także wprowadze-

Osiedle Podwawelskie

Zmiany w organizacji ruchu
nie ruchu jednokierunkowego na ulicach 
Twardowskiego i Dworskiej wraz z wy-
znaczeniem na nich miejsc parkingowych 
– dodaje.

We wrześniu Rada Dzielnicy VIII 
podjęła uchwały, w których wnioskuje 
o wprowadzeniu zakazu zatrzymywa-
nia na ulicach:
– Twardowskiego – na odcinkach od 

ulicy Szwedzkiej do Mieszczańskiej 
(po prawej stronie) i od Mieszczań-
skiej do Bułhaka (po jednej stronie),

– Dworskiej – na odcinku od ulicy 
Mieszczańskiej do Komandosów,

– Wierzbowej – na odcinku od ulicy 
Komandosów do Bułhaka (po pra-
wej stronie, za wyjątkiem zatok par-
kingowych). 
Celem proponowanych zmian jest 

ograniczenie międzydzielnicowego 
tranzytu samochodowego przez osied-
le Podwawelskie, a co za tym idzie za-
pewnienie komfortu mieszkańcom 

poprzez zmniejszenie poziomu hała-
su i zanieczyszczeń komunikacyjnych, 
poprawa bezpieczeństwa oraz zapew-
nienie dostępności terenów zielonych, 
szkół, sklepów, instytucji oraz obsługi 
parkingowej.

– Organizatorem konsultacji jest 
Dzielnica VIII Dębniki. Projektodawcy 
przygotują trzy wersje rozwiązań ruchu 
w tym rejonie. O opinię poprosimy rów-
nież władze Spółdzielni Mieszkaniowej 
Podwawelska. Ostateczny głos należy 
jednak do mieszkańców,  dlatego apelu-
ję o wzięcie udziału w konsultacjach – 
mówi Krzysztof Gacek, radny Dziel-
nicy VIII z rejonu os. Podwawelskiego. 
– W środę, 28 października zaplanowa-
ne jest również spotkanie z mieszkań-
cami osiedla Podwawelskiego, które od-
będzie się w Szkole Podstawowej nr 25 
przy ul. Komandosów, początek o godz. 
18-tej.

Informacje o terminie i miejscu 
konsultacji podane zostaną na stronie 
internetowej Dzielnicy VIII Dębniki: 
www.dzielnica8.krakow.pl.

(red)

W maju bieżącego roku informo-
waliśmy o fi asku negocjacji władz Kra-
kowa z fi rmą Gerium i należącą do niej 
spółką Kraków City Park w sprawie wy-
miany posiadanych przez nie terenów 
na Zakrzówku, na działki gminne zlo-
kalizowane w innych rejonach miasta. 
Wobec braku porozumienia w kwestii 
wymiany, działania miasta miały zmie-
rzać do odkupienia terenów od dewe-
lopera. 

We wrześniu zakończyły się ne-
gocjacje prowadzone przez zastęp-
cę prezydenta Krakowa Elżbietę Ko-
terbę z Zarządem Kraków City Park 
w sprawie pozyskania na rzecz Miasta 
nieruchomości wchodzących w zakres 

Miasto wykupi Zakrzówek

planowanego Parku Zakrzówek. Za 
nieruchomości miasto zapłaci ok. 23 
mln złotych oraz przekaże spółce dział-
kę o wartości ok. 3 mln złotych. Teraz 
opinię w tej sprawie musi wyrazić Ko-
misja Mienia i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Miasta Krakowa. Sfi nalizowanie 
transakcji nastąpi w przyszłym roku bu-
dżetowym. To olbrzymi krok do reali-
zacji oczekiwanego przez mieszkańców 
Parku Zakrzówek. W ubiegłym roku 
Rada Miasta przyjęła plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla Zakrzówka 
umożliwiający zachowanie tego terenu 
jako parku i urządzenie tu w przyszłości 
m.in. otwartego kąpieliska. 
 (red)

20 września na Orliku przy ulicy Strąkowej 3a w ramach Europejskiego 
Tygodnia Ruchu zorganizowany został Piknik – Sztafeta Rodzinna im. Kamili 
Skolimowskiej. Impreza miała na celu upamiętnienie 15 rocznicy zdobycia przez 
Kamilę złotego medalu olimpijskiego w rzucie młotem (29.09.2000 r. – Sydney).

W sztafecie wzięło udział 170 osób, które łącznie pokonały dystans 229 km 400 
m. Oprócz biegu sztafetowego odbył się turniej piłki nożnej dla żaków oraz różnego 
rodzaju konkurencje, pokazy oraz zajęcia sportowe. (red)

Oprócz sztafety dla uczestników zorganizowano liczne zajęcia sportowe. Fot. H. Sokół

Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej

Lokalne Spotkanie Edukacyjne Aka-
demii Animatora odbędzie się 18 paź-
dziernika na Orliku przy ZSOI nr 3 przy 
ul. Strąkowej 3a (w razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych – w hali spor-
towej ZSOI nr 3) w godz. 10.00–11.30.

Spotkanie ma charakter otwar-
ty i przeznaczone jest dla animatorów 
Orlików, lokalnych liderów sportu, ani-
matorów, trenerów, nauczycieli, samo-
rządowców oraz wszystkich, którzy 
zainteresowani są tematyką sportu po-

Spotkanie animatorów sportu
wszechnego, a w szczególności piłką 
nożną. Jego celem jest zainteresowanie 
autorskim projektem PZPN pod nazwą 
„Akademia Młodych Orłów”. W trakcie 
spotkania prezentowane będą testy i nor-
my obowiązujące przy naborze do Akade-
mii, ale przede wszystkim przykład trenin-
gu z dziećmi w kategorii Skrzat (5–6 lat) 
i Orlik (9–10 lat). Udział jest bezpłatny. 
Dodatkowe informacje: animator Orli-
ka przy ul. Strąkowej – Henryk Sokół, tel. 
530 777 876, e-mail: soqq1@wp.pl.  (red)

Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów 
Rozpoczynają się zapisy do kolejnej edycji kursów komputerowych dla począt-

kujących przeznaczonych dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki powyżej 50. 
roku życia. Zajęcia odbywać się będą w szkołach na osiedlach: Ruczaj, Sidzina oraz 
Tyniec. Prowadzone będą przez nauczycieli informatyki.

Zapisy: osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 
lub pod nr telefonu 12 267 03 03 (w godzinach pracy biura). (red)
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl

 www.facebook.com/GminaSkawina 
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Magazyn Gminy Skawina
Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00, wtorek: 7.30–15.30
środa: 8.00–16.00, czwartek: 7.30–15.30
piątek: 8.00–15.00

ul. Żwirki i Wigury 11. 32-050 Skawina

tel. (12) 256-95-60; tel./fax (12) 276-26-01

www. ckis.pl

Wspólny projekt 38 małopolskich 
gmin: LIFE „Wdrażanie programu 
ochrony powietrza dla województwa ma-
łopolskiego – Małopolska w zdrowej at-
mosferze”, którego koordynatorem jest 
UMWM  został uznany przez Dyrekcję 
Generalną ds. środowiska Komisji Euro-
pejskiej za najlepszy na arenie europejskiej.

Ten sukces to wielki krok w wal-
ce o czyste powietrze w wojewódz-
twie małopolskim. Na realizację pro-
jektu z programu LIFE Małopolska 
otrzymała ponad 9,9 mln euro (ok. 
41 mln. zł). Realizacja rozpoczęła się 
z początkiem października.

Walka o czyste powietrze dla Skawiny

Projekt LIFE-Małopolska 

– najlepszy w Unii Europejskiej
Przypomnijmy: 8 kwietnia, w Rab-

ce-Zdroju, uroczyście podpisano poro-
zumienie w zakresie wspólnego ubie-
gania się o dofi nansowanie  projektu 
zintegrowanego LIFE „Wdrażanie 
Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze”. Pod dokumen-
tem podpisali się przedstawiciele władz 
lokalnych i regionalnych z terenu woje-
wództwa małopolskiego.  

Program LIFE zakłada m.in. stwo-
rzenie sieci Eko-doradców, którzy na 
poziomie gmin będą wspierać wdraża-
nie Programu ochrony powietrza i or-

ganizować programy dofi nansowania 
dla mieszkańców pozwalające na wy-
mianę ogrzewania na ekologiczne. Ich 
zadaniem będzie realizacja zadań gmin 
w zakresie wdrażania lokalnych planów 
gospodarki niskoemisyjnej, wykorzysta-
nie dostępnych środków zewnętrznych 
na ochronę powietrza oraz doradztwo 
dla mieszkańców i ich aktywizacja do 
korzystania z programów dofi nansowa-
nia wymiany kotłów grzewczych i pro-
wadzenia termomodernizacji budyn-
ków. Wartość programu to 70 mln zł 
(17 mln euro).

(PZ)

2 października zakończył się na-
bór wniosków dla zainteresowanych 
montażem instalacji fotowoltaicz-
nych produkujących energię elek-
tryczną ze słońca oraz pomp ciepła do 
sieci centralnego ogrzewania oraz cie-
płej wody użytkowej.

Ostateczna decyzja o przekaza-
niu środków dla mieszkańców zależy 
od przyznania Gminie Skawina dota-
cji przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Do-
fi nansowanie ze środków NFOŚiGW 
wynosi do 40% dla fotowoltaiki oraz 
do 20% dla pomp ciepła.  Gmina Ska-
wina planuje udzielanie pożyczek na 
pokrycie wkładu własnego na okres 

Mikroinstalacje prosumenckie
2, 5 lub 10 lat oprocentowanej na 1% 
w skali roku.  Orientacyjna cena in-
stalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp 
dla celów powyższej kalkulacji wynosi 
22 000,00 zł. 

Dokładne kwoty będą znane po wy-
łonieniu i podpisaniu umowy z general-
nym wykonawcą. W przypadku pomp 
ciepła wartość będzie uzależniona rów-
nież od przeprowadzonej analizy w za-
kresie mocy pompy ciepła w odniesie-
niu do zapotrzebowania.  Nie zaleca się 
wyboru opcji z pompą ciepła w przy-
padku, gdy w budynku nie wykona-
no kompleksowej termomodernizacji 
– inwestycja w takim przypadku nie 
jest efektywna. (PZ)

Od 22 września do 8 październi-
ka mieszkańcy Gminy Skawina mo-
gli składać propozycje realizacji zadań 
w ramach „budżetu obywatelskiego” na 
2016 r.  Zgłoszone projekty są w fazie 
weryfi kacji formalnej. Najpóźniej do 
15 października burmistrz przekaże 
do publicznej wiadomości listę projek-
tów  poddanych weryfi kacji wydziałom 
merytorycznym w Urzędzie, by do 17 
listopada 2015 r. podać do wiadomości 
publicznej listę projektów pozytywnie 
zweryfi kowanych  oraz odrzuconych 
– wraz z uzasadnieniem. Od tego dnia 

Głosowanie od 29 listopada do 6 grudnia

Budżet obywatelski na 2016 rok 10 października od godz. 9.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie
 MISTRZOSTWA W TAŃCU TOWARZYSKIM
 Bilety na widownię będą do nabycia w dniu turnieju w cenie 10 zł dla doro-

słych i młodzieży od 13. roku życia, w cenie 5 zł dla dzieci szkół podstawowych 
i gimnazjów (6-12 lat), wstęp wolny dla dzieci do lat 5.

11 października godz. 19.00 – sala teatralna Kościoła pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Skawinie

 Widowisko muzyczno-taneczne, w którym główną rolę odegrają pory roku. 
Spektakl „Odwieczny Taniec Natury” w wykonaniu artystów z Akademii Mu-
zycznej. Wstęp wolny!

16 października godz. 18.00 – Pałacyk "Sokół"
 "INTOAMERICAS – jak tanio podróżować?”
 Pierwsze w sezonie spotkanie Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności. 

Gośćmi będą Maja Hawranek i Szymon Opryszek – reporterzy i podróżnicy. 
Współpracują m.in. z Dużym Formatem, Wysokimi Obcasami i Tygodnikiem 
Powszechnym. 

projektodawca może zacząć promować 
każdy pozytywnie zweryfi kowany pro-
jekt, zaś autorzy odrzuconych projektów 
mogą wnieść odwołanie (w ciągu 5 dni 
roboczych). Do 12 listopada br. projek-
todawca ma prawo wycofać projekt. 

Głosowanie nad poprawnie zwe-
ryfi kowanymi projektami odbędzie 
się w dniach od 29 listopada do 6 grud-
nia br., wcześniej odbędzie się debata 
z prezentacją wniosków, które będą 
możliwe do realizacji.

– Dziękujemy mieszkańcom za zaan-
gażowanie. Wierzymy, że wprowadzenie 

budżetu obywatelskiego na terenie Gmi-
ny Skawina jest istotnym wzmocnieniem 
głosu mi eszkańców i szansą na realizację 
zadań ważnych dla lokalnych społeczności 
– mówi burmistrz Paweł Kolasa. 

(PSW)

– duży wybór markowych 

 klocków

– błyskawiczna realizacja 

 zamówień

– możliwość odbioru 

 osobistego*

– dowóz zakupionych 

 u nas klocków 

 na terenie Krakowa*

* szczegóły na stronie 

 www.klockowo.pl

odbiór osobisty:

Borkowska 25

Kraków-Kliny

 660 298 222

e-mail: klockowo@klockowo.pl

www.klockowo.pl

 
 

Kraków, ul. Domowa 3, tel. 508 125 226
(koło pętli autobusowej Skotniki-Szkoła)

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl
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Grupa wsparcia „Neuro”
Zajmujesz się rodzicami, żoną, mężem lub bliską Ci osobą, która zmaga się 

ze schorzeniami neurologicznymi lub innymi chorobami neurodegeneracyjny-
mi? Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin Stowarzyszenie Dobrej Nadziei za-
prasza na bezpłatne zajęcia dla opiekunów osób ze schorzeniami neurologicznymi 
fi nansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Na spotkanie może przyjść 
każdy, kto chce podzielić się problemem, ma określone kłopoty z kimś bliskim 
i potrzebuje wsparcia. Grupa ma charakter otwarty – można przyjść na spotkanie 
w dowolnym czasie. Zajęcia obejmują cykl 25 spotkań (po 60 min), w każdy ponie-
działek w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin przy ul. Batorego 5.

Kontakt telefoniczny i zapisy pod numerem: (12) 262 92 99 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. Więcej na www.sdn.org.pl.  (red)

Chociaż wrzesień miał wiele 
pięknych, ciepłych dni, mu-
simy liczyć się z nadejściem 

jesiennej słoty i niskich temperatur. 
I tak, szykując kalosze, parasole dba-
my o zewnętrzną osłonę naszego cia-
ła, tak warto również zatroszczyć się 
o jego wewnętrzną ochronę, czyli od-
porność. Zanim sięgniemy po sztucz-
ne witaminy w tabletkach, wykorzy-
stajmy bogactwo tego, co daje 
nam natura – czyli zioła. Sto-
sowane od wieków przez na-
sze babcie, teraz wracają do 
łask. Dzięki ziołom i natu-
ralnym owocowym źródłom 
witamin (szczególnie wita-
miny C, która w najwięk-
szym stopniu odpowiada za 
system immunologiczny) 
zmobilizujemy nasz orga-
nizm do walki z atakujący-
mi zewsząd wirusami grypy 
i przeziębienia bez negatyw-
nych skutków przyjmowania lekarstw, 
które obciążają wątrobę i inne narządy 
wewnętrzne. Tej jesieni posłuchajmy 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Zioła kontra jesienne przeziębienie

nauk babć i wykorzystajmy zbawien-
ną moc ziół!

W walce z przeziębieniem...
Jak sama nazwa wskazuje, przezię-

bienie powstaje wskutek wychłodzenia 
organizmu. Logika nakazuje, 
aby osiągnąć równowagę, na 
zimno działać ciepłem. Dla-
tego jeśli czujesz, że „coś 
Cię bierze”- nie zwlekaj, za-
troszcz się o swój organizm 
i zafunduj mu prawdziwie 
rozgrzewającą terapię. Nie-
zbędne będą: malina i czar-
ny bez, a dokładniej wyciś-
nięty z nich sok. Sok z malin 
ma działanie napotne, dzię-
ki czemu pomaga pozbyć się 
wszystkich bakterii. Czarny 

bez z kolei ma działanie moczopędne, 
co wpływa na usunięcie nie tylko wi-
rusów przeziębienia, lecz także toksyn. 

Najlepiej wybrać 100% sok z malin lub 
czarnego bzu (bez cukru, słodzików, 
barwników itp.) i dodawać go do go-
rących (ale nie wrzących) płynów. Na-
pój można dosłodzić miodem – kolej-
nym darem natury, który wzmacnia 
organizm, pomaga go ogrzać i dzię-
ki temu od wieków jest stosowany 
w walce z przeziębieniem i grypą. 
W przypadku osłabienia organi-
zmu, warto sięgnąć po takie owo-
ce i zioła jak:
– owoc tarniny – źródło 

fl awo noidów i antocyja-
nów, które działają prze-
ciwzapalnie; obniżają 
również cholesterol

– ziele krwawnika – dzia-
łają przeciwzapalnie 
i ściągająco

– ziele jeżówki (echinacei) 
– jedno z najsilniejszych 
ziół przeciwwirusowych, 

wzmacnia system im-
munologiczny

– kwiat ślazu – ma właś-
ciwości osłaniające, po-
wlekające i wykrztuśne 
Na rynku są już gotowe 

mieszanki tych składników 
w postaci ekologicznych 
herbat.

… i grypą
Lepiej zapobiegać, niż 

leczyć – to znane przysło-
wie dotyczy również grypy. Grypa to 
choroba zakaźna, która może mieć 

wiele niekorzystnych następstw, 
jakim są osłabienie mięśnia 
sercowego czy choroba meni-
gokokowa. Dlatego w okre-
sie nasilenia zachorowań na 
grypę warto zadbać o siebie 
i swoich bliskich w szczegól-
ny sposób. Żeby nie dopuścić 
do wychłodzenia organizmu, 
a co za tym idzie obniżenia 
odporności powinniśmy zmie-
nić nieco dietę i wprowadzić do 

niej dużo gotowanych pro-
duktów: kasze na śniadanie, 
pożywne wywary mięsno-
-warzywne w ciągu dnia, 
a wieczorem – ciepła her-
bata wzbogacona sokiem 
z dzikiej róży. Zawartość 
witaminy C w tej popular-
nej roślinie jest 20–30 razy 
wyższa, niż w owocach cy-
trusowych! Taki zastrzyk 
witamin na pewno pomo-
że uporać się z początkami 

choroby. Dodatkowo warto sięgnąć po 
gotową ekologiczną herbatkę poleca-
ną przy grypie, która obok wymienio-
nych już owoców i ziół (owocu ma-
liny, bzu czarnego, ślazu, krwawnika) 
ma w składzie również liść podbiału. 
Stosuje się go wspomagająco w łagod-
nych nieżytach górnych dróg odde-
chowych, kaszlu i katarze. Naturalne, 
ekologiczne składniki herbatki spra-
wiają, że może być podawana zarówno 
dzieciom, jak i osobom starszym.

 Michalina Macek

Biovert

Zdrowie i Uroda
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POZIOMO:

 2)  w pływaniu lub w sztuce

 4)  obozowy nadzorca

 7)  lepsza połowa małżeństwa

 8)  samiec świni

 9)  jeden z muszkieterów

11)  potrzebny do życia

13)  inaczej o łodzi

15)  pas skoszonej trawy

18)  na dobranoc

19)  podobno pierwszy polski raper

20)  polska stolica country

24)  miejscowość, w której znajdował 

się dwór i folwark Mickiewiczów

27)  Krasicki

30)  np. ofi ara na tacę

31)  muzyczna wprawka

32)  jeden z modeli Seata

PIONOWO:

 1)  pokrywa pień drzewa

 2)  szwedzka marka samochodu

 3)  rudy chytrus wśród zwierząt

 4)  oprawca, egzekutor

 5)  może być weneckie lub wystawowe

 6)  poszycie leśne

10)  mata dla judoków

12)  zakończenie powieści

13)  nicpoń, chuligan

14)  mądrzejsze od kury

16)  jedzenie dla zwierząt

17)  kolejowe ze stali

21)  przed wejściem do portu

22)  Karel – czeski piosenkarz sprzed lat

23)  wyżywienie

25)  oskarżenia lub łaski

26)  znany krakowski teatr

28)  najdłuższa rzeka świata

29)  zdarzył się w Kanie Galilejskiej

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 16.10.2015 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania bilety na basen
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
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Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim. Monteskiusz


