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Konkurs

„A ile Ty wiesz o KMK Bike?”

Premiera gry 

Monopoly Kraków 

O!strzegator 
– nowość dla kierowców 

Zagłosuj na Kraków 
w Turnieju Miast 

Z końcem listopada Kraków roz-
stanie się z miejską wypożyczalnią 
rowerów KMK Bike w jej obecnym 
kształcie. Nadejdzie czas dużych zmian 
w funkcjonowaniu wypożyczalni, któ-
re - miejmy nadzieję – zostaną dobrze 
przyjęte przez dotychczasowych i no-

wych użytkowników. Na zakończenie 
sezonu wszyscy zainteresowani mogą 
wziąć udziału w konkursie dotyczącym 
wiedzy na temat wypożyczalni zatytu-
łowanym „A ile Ty wiesz o krakowskiej 
miejskiej wypożyczalni rowerów KMK 
Bike?”. Pytania konkursowe nie są trud-

To będzie gratka dla wszystkich 
miłośników Krakowa i… gier planszo-
wych. Kraków, jako jedno z nielicznych 
na świecie miast, będzie mogło pochwa-
lić się własną edycją gry Monopoly! Pre-
miera Monopoly Kraków już w sobotę 
7 listopada od godziny 11.00 do 18.00. 
W Galerii Bonarka City Center zosta-
nie odsłonięta wielka plansza krakow-
skiej edycji, na której odbędą się rodzin-

ne rozgrywki. W rolę pionków wcielą 
się sami gracze, a do wyrzucania liczby 
oczek, które należy pokonać na plan-
szy, posłużą wielkie piankowe kostki do 
gry. Dla dzieci z tej okazji przygotowano 
wiele atrakcji: zabawy, konkursy z nagro-
dami oraz spotkanie z Panem Monopoly.

Prezentacja gry odbędzie się także 
w niedzielę 8 listopada w Parku Han-
dlowym Zakopianka.

Monopoly to legendarna marka, 
bestseller w świecie gier planszowych, 
bijący rekordy popularności już od 80 

lat. Właśnie z okazji osiemdziesiątych 
urodzin tej gry jej wydawcy zdecydo-
wali, że Kraków otrzyma własną edy-
cję kultowej planszówki. Do udziału 
w tworzeniu jubileuszowej wersji Mo-
nopoly zaproszono wszystkich kra-
kowian, którzy decydowali o tym, co 
znajdzie się na kluczowych polach gry. 
Słuchacze Radia Kraków postawili na 
Wawel, jako najdroższe pole, natomiast 
w głosowaniu Gazety Wyborczej wy-
typowano Nową Hutę, która zajęła na 
planszy pierwszą pozycję.  (UMK, red)

ne, a na uczestników czekają bardzo 
atrakcyjne rowerowe nagrody! 

Odpowiedzi na pytania zawarte 
w znajdującym się na stronie www.kra-
kow.pl w zakładce SPORT formularzu 
należy nadsyłać do 22 listopada br. drogą 
elektroniczną na adres: velokonkurs@
um.krakow.pl lub pocztą tradycyjną 
(adres znajduje się w zamieszczonym 
na stronie internetowej regulaminie). 

(UMK, red)

Które krakowskie ulice są w remon-
cie? Którędy prowadzi objazd? Gdzie 
w najbliższym czasie wprowadzona zo-
stanie zmiana organizacji ruchu? Odpo-
wiedzi można znaleźć na „Mapie utrud-
nień” na stronie Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, a także na tele-
fonie komórkowym, dzięki nowej aplika-
cji „O!strzegator”.

Aplikacja opiera się na systemie geo-
lokalizacji, to znaczy, że wiadomości do-

cierają do użytkowników, którzy znajdują 
się w pobliżu nagłego zdarzenia. Ponad-
to istnieje także możliwość wytypowania 
dodatkowych punktów, na temat których 
będą przesyłane informacje. Wiadomości 
mogą dotyczyć całego województwa, mia-
sta, dzielnicy lub tylko konkretnych ulic.

O!strzegator nie wymaga rejestracji, 
jest bezpłatny i nie będzie zawierać re-
klam. Aplikację można pobrać ze sklepu 
Google na telefony z systemem Android. 
W najbliższym czasie ma być także do-
stępna dla systemów Apple i Windows 
Phone. (UMK, red)

Od 22 października trwa 3. edycja 
konkursu Turniej Miast. 335 zlokalizo-
wanych w serwisie Zumi miast powiato-
wych walczy w nim o atrakcyjne nagrody.

Wszyscy, którzy kochają Kraków 
i są z nim mocno związani mogą głoso-
wać na stronie www.turniejmiast.zumi.
pl/krakow. W formularzu należy po-
dać adres email oraz kliknąć przesłany 
na niego link weryfi kacyjny. Głosować 
można do 25 listopada. (UMK, red)
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W lutym 2009 roku podczas wizy-
ty w Krakowie ówczesny minister sportu 
Mirosław Drzewiecki zapewniał, że w III 
Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Pychowicach powstanie kompleks, 
w skład którego wejdą baseny 25-metro-
wy oraz „olimpijski” 50-metrowy, widow-
nia na 1500 osób, a także hala sportowa. 
Inwestycja miała być powodem do dumy 
zarówno dla uczelni, jak i miasta, a budo-
wa wg zapewnień byłego ministra powin-
na zakończyć się w 2010 roku. Niestety, 
skończyło się na obietnicach. Kraków na-
dal pozostaje bez basenu 50-metrowego, 
a w Dzielnicy VIII, będącej wśród dzielnic 
Krakowa trzecią pod względem ilości sta-
łych mieszkańców i drugą pod względem 
powierzchni, pozostaje jedyny z prawdzi-
wego zdarzenia, ale znacznie oddalony od 
największych osiedli, 25-metrowy basen 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna, 

Pojawiła się jednak szansa, że na Ru-
czaju powstanie 25-metrowy basen, który 
będzie uzupełnieniem obiektów sporto-
wych przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Integracyjnych nr 3 przy ulicy 

Powstanie w ciągu najbliższych kilku lat

Nowa inwestycja – basen na Ruczaju

ZSOI nr 3 posiada własny teren, który może być wykorzystany pod budowę basenu o długości 25 m wraz z zapleczem 

– teraz jest tam stare betonowe boisko do koszykówki. Fot. red.

Strąkowej (szkoła posiada 2 hale, zespół 
boisk – Orlik, kort tenisowy, bieżnię lek-
koatletyczną).

- Idea basenu przy naszej szkole poja-
wiła się w 1994 roku podczas jej uroczystego 
otwarcia. Padła z ust ówczesnego prezydenta 
Miasta Krakowa Józefa Lassoty – wspomi-
na powstanie szkoły Jerzy Kubieniec, dy-
rektor ZSOI nr 3. – Kolejne trzy lata były 
kontynuacją prac budowlanych związanych 
z dokończeniem pozostałej części budyn-
ku szkoły. Oddanie całego obiektu nastąpiło 
w 1997 roku. Po reformie systemu edukacji 
utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 3, w skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa nr 158 i Gimnazjum nr 
25. W 2007 roku wybudowana została druga 
sala gimnastyczna, a w 2011 roku powstał 
kompleks Orlik. Mając takie zaplecze uru-
chomiliśmy oddziały sportowe na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Rozbudo-
wując obiekty wyraźnie zmierzamy w kie-
runku szkoły o profi lu sportowym. Wrócił też 
pomysł budowy basenu. Na jego powstaniu 
skorzystałaby zarówno społeczność szkolna, 
jak i środowisko lokalne. Pytanie tylko, czy 

znajdziemy zrozumienie władz – konty-
nuuje dyrektor Jerzy Kubiniec.

Wydaje się, że projekt ma wsparcie 
przedstawicieli władz Miasta. Obecny na 
październikowej sesji Rady Dzielnicy VIII 
Dębniki, przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa Bogusław Kośmider zadeklaro-
wał jego realizację informując, że wstępny 
szacunkowy koszt inwestycji to około 12 
mln złotych, a sama budowa potrwa za-
pewne kilka lat. O ile wzrośnie ta kwota 
po dokładnej wycenie trudno jeszcze po-
wiedzieć, bo – jak z kolei informuje Jerzy 
Kubieniec – koszt oddanego w ubiegłym 
roku basenu przy gimnazjum nr 2 w No-
wym Targu wyniósł 25 mln złotych.

– Od lat obserwuję działalność ZSOI 
nr 3 przy ulicy Strąkowej i widzę, jak dużą 
uwagę poświęca się tutaj kwestiom związa-
nym z popularyzacją kultury fi zycznej wśród 
dzieci i młodzieży. Osobiście wspierałam ideę 
budowy siłowni plenerowej - projektu, któ-
ry został w tym roku zgłoszony w ramach 
dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Pod 
względem oddanych głosów uplasował się 
zresztą na czwartym miejscu w naszej dziel-
nicy, co świadczy o zapotrzebowaniu społecz-
nym na obiekty sportowe – mówi Renata 
Piętka, radna Dzielnicy VIII Dębniki z re-
jonu obejmującego m.in. ZSOI nr 3. – Ba-
sen byłaby niewątpliwie ważnym elementem 
uzupełniającym istniejącą już infrastrukturę 
sportową szkoły. Sadzę też, że poza uczniami 
ZSOI nr 3 na budowie obiektu mogliby sko-
rzystać również uczniowie szkół znajdują-
cych się w sąsiedztwie ZSOI nr 2 przy ulicy 
Lipińskiego, Szkoły Podstawowej nr 40 przy 
ulicy Pszczelnej czy też innych placówek edu-
kacyjnych oraz oczywiście mieszkańcy. Teraz 
pozostaje mieć tylko nadzieję, że w tym przy-
padku obietnice doczekają się realizacji – do-
daje radna.  (red)
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Tegoroczni laureaci, jako nagrodę otrzymali m.in. pamiąt-

kowe kubki z nadrukami własnych prac. Fot. CK Ruczaj

Przebudowa ulicy była inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców od wielu lat. Fot. red.

Plac zabaw przy zbiegu ulic Szwai i Lubostroń zostanie doposażony. Już w przyszłym roku doczeka się m.in. nowych 

huśtawek, dużego zestawu sześciowieżowego, czy karuzeli. Fot. red.

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „EKO i MY”

XXIII edycja rozstrzygnięta

Czwarta edycja konkursu rozstrzygnięta

Ósemka w sprayu

Potrwa do 2016 roku

Przebudowa ulicy Lubostroń

Realizacja w przyszłym roku

Rozbudowa placu zabaw 

Konkurs „EKO i MY” Dzielnica 
VIII Dębniki organizuje już od 23 lat 
i wciąż cieszy się on wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej niesłabnącym zainte-
resowaniem. Temat tegorocznej edycji: 
„Z przyrodą gram fair play”. Na konkurs 
nadesłano 142 prace plastyczne i 27 fo-
tografi cznych.

15 października w Centrum Kultu-
ry Ruczaj odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród laureatom konkursu i werni-
saż nagrodzonych prac.

W kategorii prac plastycznych przy-
znano dwa pierwsze miejsca, dla Gabrie-
li Janc i Mai Wątor, drugie miejsce zajął 
Jan Kucała (wszyscy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 158 przy ul. Strąkowej), a trze-
cie Oliwier Zgórniak z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 8 w Sidzinie.

Z kolei w kategorii fotografi a pierwsze 
miejsce zajął Grzegorz Majgier ze Szkoły 
Podstawowej nr 40 przy ulicy Pszczelnej, 
drugie Zuzanna Socha ze Szkoły Podsta-
wowej nr 151 przy ul. Lipińskiego, a trze-
cie Zuzanna Straszak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 54 w Kostrzu. (red) 

Ruszyły prace związane z moder-
nizacją ulicy Lubostroń na Ruczaju. In-
westycja od lat oczekiwana była przez 
mieszkańców. Wąska, bez chodników 
dla pieszych i poboczy ulica, z pierwot-
nej funkcji drogi lokalnej, jaką pełniła, 
stała się intensywnie uczęszczaną, gdyż 
umożliwia dojazd z ulicy Kobierzyńskiej 
i Zawiłej (przez ulicę Skośną) 
do ulicy Bobrzyń-
skiego. Poza lokal-
nym ruchem gene-
rowanym przez już 
kilkanaście tysięcy 
mieszkańców, jest po-
pularnym skrótem dla 
przemieszczających się z jednej strony 
z osiedla Kliny, a z drugiej z osiedli Skot-
niki, Tyniec czy Kostrze.

- Pierwsze starania o remont tej uli-
cy rozpoczęły się prawie 10 lat temu. Prze-
szkody, które się pojawiały w tym okresie 
to katalog niezwykle szeroki, a wynikają-
cy z silnego zurbanizowania tego terenu – 
wspomina Piotr Rusocki radny Dzielni-
cy VIII Dębniki z rejonu obejmującego 
m.in. ulicę Lubostroń. - Kilkanaście lat 
temu, ulicą Lubostroń - wąską, praktycz-
nie podmiejską drogą odbywał się jedynie 
ruch lokalny z niskiej zabudowy. Wybudo-
wanie Osiedla Europejskiego, a następnie 
realizacja kolejnych inwestycji sprawiły, że 
droga ta stała się podstawowym kanałem 
komunikacji dla kilku tysięcy mieszkań-
ców. Miasto nie zareagowało odpowiednio 
wcześnie z uzbrojeniem tego terenu w in-
frastrukturę drogową. W momencie, kiedy 
powstał projekt rozbudowy ulicy, znaczna 
część pasa drogowego była już zajęta przez 
zlokalizowane tam wspólnoty mieszka-
niowe. Gdy udało się w końcu uzyskać 
prawomocny ZRID (Zezwolenie na Re-

alizację Inwestycji Drogowej) pojawił się 
odwieczny problem – skąd wziąć na to pie-
niądze. Z roku na rok modernizacja ulicy 
Lubostroń trafi ała na rezerwową listę ko-
niecznych do wykonania inwestycji .

O zapotrzebowaniu na przebudo-
wę ulicy Lubostroń świadczy odzew 
na zorganizowaną przez Piotra Ruso-
ckiego w listopadzie 2014 roku zbiórkę 
podpisów w sprawie ujęcia tej inwestycji 
w budżecie na rok 2015. List podpisało 
ponad 800 mieszkańców, a sprawą za-
interesowały się największe kluby Rady 
Miasta Krakowa, składając stosowne 
propozycje poprawek do budżetu mia-
sta. W konsekwencji prezydent Maj-
chrowski wprowadził fi nansowanie in-
westycji jako autopoprawkę.

- Podstawowa korzyść, jaką niesie ze 
sobą przebudowa tej ulicy, to zapewnienie 
elementarnego poczucia bezpieczeństwa dla 
osób, które muszą się nią poruszać – czy to pie-
szo czy też samochodem – kontynuuje radny. 

- Najważniejszą zmianą po wykonaniu prac 
będzie chodnik pomiędzy Osiedlem Europej-
skim, a ulicą Szwai. Połączy on osiedla z pla-
cem zabaw, przedszkolem, kościołem i szkołą. 
Ważne jest również to, że ze środków Dziel-
nicy VIII Dębniki udało się w tym roku wyre-
montować ulicę Skośną. Po zakończeniu mo-
dernizacji ulicy Lubostroń, jedynym „wąskim 
gardłem” na odcinku ulic Zawiła - Bobrzyń-
skiego zostanie krótki odcinek ulicy Czerwone 
Maki, dla którego ZRID jest obecnie przy-
gotowywany przez jednego z deweloperów.

Koszt inwestycji to prawie 4 miliony 
złotych. Ma ona być realizowana etapami, 
po zakończeniu poszczególnych etapów, 
ulica będzie oddawana do ruchu (odcinek 
pomiędzy ulicami Skośną a Kolistą ma 
być otwarty już w połowie listopada). Jej 
fi nansowanie pierwotnie rozłożone było 
w budżecie na lata 2015–2017, jednak ze 
względu na przesunięcie środków na rok 
wcześniej, prace mogą zostać zakończone 
w roku 2016. Renata Piętka

ą) 

Spośród 22 prac jury niemal jed-
nogłośnie wybrało projekt „Forma 
i funkcja” autorstwa Macieja Szczurka-
-Maksymiuka. Projekt uzyskał pozy-
tywną opinię Głównego Plastyka Miasta 
Krakowa.  

Projekt nawiązuje bezpośrednio do 
sztuki okresu modernizmu oraz do hi-
storii powstania w tym miejscu teatru. 
Koresponduje także z modernistyczną 
bryłą budynku, który powstał w 1938 
roku i nosił wówczas nazwę „Domu Spo-
łecznego”. To właśnie w tym miejscu od-
bywały się dancingi, wystawy malarstwa 
i spektakle teatralne. W czasie II wojny 
światowej pod sceną „Domu Społecz-

nego” Armia Krajowa składowała broń 
i amunicję. W latach 1945 – 2006 w bu-
dynku działało Kino „Tęcza”, następnie 
do 2014 roku Scena „Tęcza”. Teatr „Pra-
ska 52” swoją działalność rozpoczął 7 li-
stopada ubiegłego roku.

Organizatorami konkursu „Ósemka 
w sprayu”, który odbywał się pod hasłem 
„Życie jest teatrem” byli: Rada Dzielni-
cy VIII Dębniki, Straż Miejska Miasta 
Krakowa, Dom Kultury „Podgórze”, Te-
atr „Praska 52” i Zarząd Budynków Ko-
munalnych. Głównym celem przedsię-
wzięcia jest wspieranie sztuki street-art., 
jako jednego ze sposobów na poprawę 
estetyki przestrzeni miejskiej. (red)

Rada Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza seniorów z terenu Dzielnicy VIII do od-
bioru bezpłatnych biletów (voucherów, które można wymienić w kasie na dowolny 
seans) do kina studyjnego Paradox mieszczącego się przy ul. Krupniczej 38 w Kra-
kowie. Kino Studyjne Paradox stwarza przychylną atmosferę do obcowania ze sztuką 
fi lmową. Sala kinowa jest kameralna, ma 64 wygodne fotele. 

Bilety można odebrać osobiście w biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VIII przy 
ul. Praskiej 52 w Krakowie w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 9:00 
do 15:00; czwartek od 13:00 do 16:00.  (KG)

Bezpłatne vouchery do kina Paradox

Seniorze odbierz bilet 

Istniejący plac zabaw przy zbiegu ulic 
Szwai i Lubostroń doczeka się rozbudo-
wy. Opracowany został projekt, a środki 
na realizację zarezerwowano na przy-
szły rok.

– Liczba dzieci, które chciałyby sko-
rzystać z placu już dawno przerosła jego 
możliwości – mówi Piotr Rusocki, rad-
ny Dzielnicy VIII Dębniki. - W ramach 
doposażenia przewidziano montaż m.in. 
huśtawek, dużego zestawu sześciowieżo-
wego, karuzeli, i innych elementów prze-
znaczonych dla najmłodszych.

Za intensywną rozbudową rejonu 
tzw. Nowego Ruczaju często nie nadążają 
inwestycje infrastrukturalne, które mogą 
pozytywnie wpływać na komfort życia 
mieszkańców. Tak jest właśnie z placami 
zabaw dla dzieci, których brakuje w tym 
rejonie. Dlatego informacja o rozbudo-
wie placu zabaw przy zbiegu ulic Szwai 
i Lubostroń ucieszy zapewne wszystkich, 
którzy z niego korzystają. (rp)

Nowy mural zdobi już ścianę budynku Teatru „Praska 52”. Zajmuje powierzchnię ponad 30 m2.  Fot. U. Twardzik
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pychowice II”

Uwagi Rady Dzielnicy

Przebudowa ulicy Bartla

Zmiany komunikacyjne

Do wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Projekt planu „Park 

Ruczaj – Lubostroń”

Rada Dzielnicy VIII Dębniki pod-
jęła uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Pychowice II”. Zgłoszo-
ne zostały następujące uwagi:
1.  potok Pychowicki należy uwzględ-

nić w planie tak, aby można było go 
przebudować dla zachowania pra-
widłowej gospodarki wodnej w tym 
rejonie (poprawa spływu wód oraz 
zabezpieczenie terenu przyległego 
do koryta potoku przed zalewa-
niem) oraz wybudować drogę – ul. 
Jemiołowa do ul. Zakrzowieckiej 
dla zapewnienia prawidłowej ob-
sługi komunikacyjnej nieruchomo-
ści położonych wzdłuż planowanej 
drogi KDD.1.2; 

2.  dla terenów oznaczonych symbo-
lem U.2 i U.3 na których planowany 
jest kościół określono maksymalną 
wysokość zabudowy 9,0 m (w obo-

wiązującym planie jest 9-13 m), 
jest to wysokość niewystarczająca 
dla budynku kościoła, powinien 
być dodatkowo zapis „nie obowią-
zuje przy realizacji obiektów sa-
kralnych”; 

3.  ścieżka rowerowa od ul. Rodzinnej 
do ul. Jemiołowej poprzez ul. Za-
krzowiecką do ul. Gronostajowej 
(budowa ciągu pieszo-rowerowo-
-jezdnego); 

4.  przywrócenie i włączenie do mpzp 
Pychowice II terenów objętych gra-
nicą obowiązującego planu ozna-
czonych w planie jako ZP; 

5.  na terenach znajdujących się po-
między zabudową wielorodzinną 
i jednorodzinną postuluje się wpro-
wadzenie zabudowy o parametrach 
pośrednich. Dotyczy to głównie 
wysokości budynków oraz inten-
sywności zabudowy. (red)

Od 19 października do 17 listo-
pada można zapoznać się z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Park Ruczaj 
– Lubostroń wraz z prognozami od-
działywania na środowisko i niezbędną 
dokumentacją. Materiały wyłożone są 
do publicznego wglądu w Biurze Pla-
nowania Przestrzennego UMK przy 
ul. Sarego 4. Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w  projek-
cie planu zostanie przeprowadzona 
12 listopada 2015 r., w Urzędzie Mia-
sta Krakowa, Plac Wszystkich Świę-
tych 3-4, Sala Portretowa, początek 
o godz. 15:00. Uwagi można składać 
do 1 grudnia br.

Plan miejscowy „Ruczaj – Lu-
bostroń” obejmuje tereny zieleni urzą-
dzonej i nieurządzonej, w tym sta-
wy przy ul. Szuwarowej, wskazane 
do objęcia formami ochrony przyro-
dy. Znaczna część obszaru urządzona 
i użytkowana jest jako klub jazdy kon-
nej. Niemal całość obszaru objętego 
planem przewidziana jest jako teren 
przyszłego parku miejskiego. Plan ma 
na celu ochronę wartościowych ele-
mentów środowiska przyrodniczego, 

a także umożliwienie rozwoju obszaru 
jako parku miejskiego w rejonie miasta 
o wysokiej intensywności zabudowy 
mieszkaniowej i dużej liczbie miesz-
kańców. 

Funkcji parkowej powinny towa-
rzyszyć obiekty i urządzenia sportu 
i rekreacji, jako uzupełnienie i konty-
nuacja istniejącego zagospodarowania. 
Ustalenia planu mają stworzyć warun-
ki prawne dla procesów inwestycyjnych 
z zakresu urządzenia i wyposażenia te-
renów zieleni oraz usług sporu i rekre-
acji w zgodzie ze wskazaną w Studium 
polityką rozwoju i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz polityką archi-
tektoniczną miasta. Plan ustali zasady 
zagospodarowania przestrzennego na 
całym obszarze, poprzez kompleksowe 
rozwiązania obejmujące kompozycję 
funkcjonalno-przestrzenną uwzględ-
niającą: relacje z terenami otaczający-
mi, prawidłową obsługę komunikacyj-
ną wewnątrz obszaru oraz powiązania 
z układem komunikacyjnym miasta 
i systemowe rozwiązania w zakresie 
infrastruktury technicznej.

Więcej informacji na: www.bip.
krakow.pl. (red)

Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie informuje, że 
od 3 listopada br. rozpoczęła się przebu-
dowa ulicy Bartla (osiedle Kliny), która 
zostanie poszerzona na odcinku od ulicy 
Korpala do Wichierkiewicza. W związ-
ku z tym wprowadzone zostaną zmiany 
w funkcjonowaniu Komunikacji Miej-
skiej w Krakowie:
– linia 178 – z Mistrzejowic do przy-

stanku „Zawiła” bez zmian, następnie 
ulicą Zawiłą, Zakopiańską do pętli 
w Borku Fałęckim;

– linia 151 – kursować będzie po zmie-
nionej trasie: Pod Fortem – Wicher-

kiewicza, Zaporoska, Komuny Pary-
skiej, Zawiła, Borkowska, Forteczna, 
Judyma, Forteczna, Borkowska i da-
lej po swojej obecnej trasie do pętli 
w Borku Fałęckim;

– linia 451 – z Borku Fałęckiego do 
przystanku „Borkowska” bez zmian, 
następnie ulicami Forteczną, Judy-
ma, Forteczną, Borkowską, Zawiłą, 
Komuny Paryskiej, Zaporoską, Wi-
cherkiewicza do pętli Pod Fortem;

– linia 608 – z pętli Czyżyny Dworzec 
do przystanku „Zawiła” bez zmian, 
następnie ulicą Zawiłą, Zakopiańską 
do pętli w Borku Fałęckim. (red)
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Jednostki OSP mają nowy sprzęt pożarniczyZmiany w organizacji ruchu – objazdy

I Targi Przedsiębiorczości w Skawinie

Dzielnicowi otrzymali telefony komórkowe

23 października, w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, 
odbyła się uroczystość przekazania sprzętu pożarniczego i umun-
durowania o łącznej wartości 134 000,00 zł (motopompy, odzież 
ochronna i specjalistyczne oświetlenie) dla 38 jednostek OSP 
z terenu powiatu krakowskiego. Wsparcie w ramach programu 
„Bezpieczna Małopolska” otrzymało 11 gmin: Igołomnia-Waw-
rzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Mogila-
ny, Skawina (OSP Rzozów i OSP Kopanka), Słomniki, Sułoszo-
wa, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Zielonki. 

Gospodarzem spotkania były władze samorządowe gminy 
Skawina, a w uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: wi-
cemarszałek Wojciech Kozak oraz Jacek Krupa – członek Zarzą-
du Województwa Małopolskiego. (UMiGS)

„Edukacja – Praca – Rozwój” to hasło „I Targów Przed-
siębiorczości Skawina 2015”, które odbyły się 20 października 
w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie pod 
patronatem Starosty Powiatu Krakowskiego Józefa Krzyworze-
ki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy.

W trakcie targów odbywały się m.in. zajęcia prowadzone 
przez trenerów z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego z zakre-
su predyspozycji zawodowych dla klas trzecich szkół gimnazjal-
nych, uczniowie a niebawem przyszli absolwenci mogli również 
zapoznać się z ofertą 21 fi rm, których przedstawiciele informo-
wali o profi lu działalności oraz o możliwości zatrudnienia. 

- Inwestycja w młodych ludzi chętnych do nauki zawodowej jest 
podstawą zarówno dla ich rozwoju, jak prawidłowego rozwoju go-
spodarczego gminy Skawina i naszego regionu – podkreśla zastępca 
burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg. – Ta współ-
praca powinna opierać się o łatwiejsze przepisy prawa, a do współ-
działania zapraszamy uczniów, rodziców, nauczyciel, ale przede 
wszystkim właścicieli fi rm – dodał. (UMiGS)

Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Krakowie inspektor Jacek 
Fabisiak w imieniu Małopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji, pod-
pisał umowę z jednym z operatorów sieci 
komórkowych  na dostarczenie telefo-
nów dzielnicowym we wszystkich jed-
nostkach Policji w naszym wojewódz-
twie. Dzięki temu mieszkańcy będą 
z nimi mieli ułatwiony kontakt. 

Dzielnicowi będą dostępni w godzi-
nach pełnienia przez nich służby. Ważne, 
aby pamiętać, że nie są to numery alar-
mowe – w przypadku konieczności zgło-
szenia sytuacji zagrożenia lub powiado-

mienia o przestępstwie należy wybrać 
numer 112 lub 997. (UMiGS)

Wykaz numerów telefonów komórko-
wych dzielnicowych w Gminie Skawina: 
Grzegorz JUCHA – tel.: 608 543 880
Tomasz WÓJCIAK – tel.: 608 544 099
Michał MORAWSKI – tel.: 608 544 629
Marcin KUCIEL – tel.: 608 545 396
Patrycjusz UJMA – tel.: 608 545 399
Dariusz ZIELIŃSKI – tel.: 608 545 735
Grzegorz HUCISKO – tel.: 608 545 828
Jarosław LICHOSYT – tel.: 608 545 830
Paweł KOZIEŁ – tel.: 608 545 880
Zbigniew MAŚLERZ – tel.: 608 546 276 Fot. KWP

Fot. UMiGS

Fot. UMiGS

Zamknięcie mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie w ciągu drogi powiatowej 
nr 2178K Ochodza-Skawina wydłuży się do 15 listopada br. Inwestycja ta realizowana 
jest przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa 
mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie na działce ewidencyjnej nr 6 w km 0+400, 
DP nr 2178K Ochodza – Skawina”. Skrócona została trasa autobusu linii 235 Borek 
Fałęcki – Ochodza Odwiśle do przystanku końcowego Zelczyna Sklep. Dodatkowe in-
formacje: www.kmkrakow.pl. Trasę objazdową wyznaczono przez m. Kopanka. (WIiGK)

W związku z realizacją zadania: „Przebudowa dwóch mostów na Kanale Łączań-
skim” od 3 listopada br. został zamknięty most nad Kanałem Łączańskim w ciągu 
drogi gminnej nr 601011K w Facimiechu. Objazd: Wielkie Drogi 
– Pozowice. Prace remontowe potrwają ok. 1,5 miesiąca. (WIiGK)

Remont potrwa do połowy listopada

Most w Zelczynie nadal zamknięty

Przebudowa potrwa ponad miesiąc

Facimiech – most nad Kanałem Łączańskim zamknięty

Do końca listopada

Zmiana organizacji ruchu w Rzozowie

Las Bronaczowa zyskał nowe drzewa

W związku z prowadzeniem rozbu-
dowy skrzyżowania w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 953 z drogą powiatową nr 
1939K w miejscowości Rzozów, nastąpiła 
zmiana organizacji ruchu oraz utrudnie-
nia w ruchu pieszych i pojazdów wzdłuż 
w/w odcinków dróg. 

Do końca listopada, czyli w czasie za-
mknięcia DW nr 953, autobusy MPK linii 
213 oraz gimbusy tranzytowe tymczaso-
wy przystanek będą miały przy drodze po-
wiatowej nr 1939K, przy Kościele w Rzo-

zowie.  Wykonawca zapewnia przejazd 
tylko dla autobusu lini 213 i gimbusa tran-
zytowego. Samochody ciężarowe zostaną 
skierowane objazdem przez Jurczyce.

W związku z przebudową skrzyżo-
wania i budową kanalizacji będą wpro-
wadzane czasowe zamknięcia ruchu na 
drodze powiatowej nr 1939K na od-
cinku od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 953 do skrzyżowania z drogą 
gminną nr 601137K na długości około 
400 m. (UMiGS)

skim od 3 listopada br. został zamknięty most nad Kanałem Łączańskim w ciągągu 
drogi gminnej nr 601011K w Facimiechu. Objazd: Wielkie Drogi 
– Pozowice. Prace remontowe potrwają ok. 1,5 miesiąca. (WIiGK)

10 października ponad 40 uczniów w wieku 8-14 lat, z kilku szkół gminy Skawina 
oraz dzieci pracowników fi rmy Bahlsen Polska wzięło udział w Akademii Plant for the 
Planet. Efektem tej inicjatywy jest 550 nowych drzew (3-letnich jodeł pospolitych) po-
sadzonych w obrębie Lasu Bronaczowa w Radziszowie. (UMiGS)
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Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Dieta antyrakowa

Zaszczep się wiedzą 

Bezpłatne szczepienia

Bezpłatna gastroskopia 

Zdrowie i Uroda

Badania naukowe dowiodły, że nie-
które pokarmy mogą zapobiegać wystą-
pieniu choroby nowotworowej. Czy ich 
właściwości mogą być pomocne także 
u osób już chorych na raka? Okazuje się, 
że odpowiednia dieta może być pomoc-
na w zahamowaniu wzrostu i nawrotów 
nowotworów.  Nie oznacza to, że dieta 
może zastępować stosowane przez leka-
rzy metody leczenia chorób nowotworo-
wych. Może być wspomagająca w skutecz-
niejszym zwalczaniu i znoszeniu choroby. 

Dieta antyrakowa powinna być uboga 
w cukier i sól, a bogata w witaminy A, C, E 
(czyli karoten, kwas askorbinowy, tokofe-
rol) oraz pierwiastki – magnez, selen, które 
hamują rozwój komórek nowotworowych. 
Te witaminy i minerały usuwają z naszego 
organizmu wolne rodniki i inne szkodliwe 
substancje. Do najważniejszych źródeł do-
broczynnych substancji przeciwnowotwo-
rowych należą warzywa i owoce. Produkty 
pochodzenia roślinnego zawierają oprócz 
wspomnianych witamin i minerałów sze-
reg związków fi tochemicznych, do których 
należą m.in. polifenole oraz karotenoidy. 
Związki te – antyoksydanty również chro-

nią nas przed rozwojem nowotworów, za-
pobiegając uszkodzeniom DNA i destruk-
cyjnemu działaniu wolnych rodników.

10 najwartościowszych produktów 
Brokuły – są źródłem sulforafanu, 

którego działanie przeciwnowotworo-
we zaobserwowano w stosunku do raka 
okrężnicy i prostaty. Sulforafan w mniej-
szych ilościach występuje także w innych 
warzywach krzyżowych. Jego ochronne 
właściwości zaobserwowano we wszyst-
kich fazach rozwoju nowotworu.

Czosnek i cebula – świeżo zmiaż-
dżony czosnek zawiera allicynę, która po-
wstrzymuje wzrost komórek nowotwo-
rowych. Z kolei cebula jest olbrzymim 
źródłem kwercetyny (do 500 mg/kg ce-
buli), która hamuje działanie czynników 
rakotwórczych. Kwercetyna w mniejszych 
ilościach występuje także w brokułach, fa-
solce szparagowej i sałacie.

Z każdym rokiem wzrasta liczba ro-
dziców rezygnujących ze szczepień swoich 
dzieci. Według danych Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego, w 2014 roku nie zostało 
zaszczepionych już przeszło 12 tys., czyli aż 
o ponad 40% więcej, niż w roku poprzed-
nim. Decyzje o tym, by nie poddawać dzieci 
szczepieniom bardzo często podejmowane 
są na podstawie niezweryfi kowanych na-
ukowo informacji: pojawiających się w in-
ternecie anonimowych wpisów, publikacji 
opartych na mitach, emocjach i skłonnoś-
ciach do powtarzania nierzetelnych opini.

Walkę z nierzelnymi źródłami wiedzy 
zapowiadają organizatorzy właśnie rozpo-
czętej ogólnopolskej akcji informacyjnej 
„Zaszczep się wiedzą”. Ich głównym narzę-
dziem jest witryna internetowa www.za-
szczepsiewiedza.pl, na której osoby stojące 
przed decyzją: „szczepić, czy nie szczepić?” 
mogą znaleźć sprawdzone źródła wiedzy na 
temat szczepionek i szczepień. Są to ma-
teriały przygotowane zarówno przez eks-

Æ  PRZECIW PNEUMOKOKOM 
Program skierowany jest w pierw-

szej kolejności do dzieci w wieku od 24 
do 36 miesięcy, zameldowanych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków. W przypadku 
braku zgłoszeń dzieci, od 2 listopada do 
Programu zostaną włączone dzieci w wie-
ku 0-24 miesięcy. Szczepienia realizują: 
1)  Falck Medycyna sp. z o.o., ul. Mazo-

wiecka 4–6; tel. (12) 630 49 00, (12) 
630 49 28

2)  Comarch Healthcare S.A., al. Jana 
Pawła II 39 a; (12) 376 31 31

Æ  PRZECIW GRYPIE DLA SE-
NIORÓW, którzy ukończyli 65 rok życia

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie zaprasza miesz-
kańców Krakowa i Małopolski na bezpłatne badanie gastroskopii. 

Terminy są wyjątkowo szybkie, ale liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja 
i szczegóły pod nr tel. 12 622 93 12. Pacjenci zainteresowani badaniem, muszą mieć 
skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

 (UMK)

Realizacja potrwa do 27 listopada 
bądź do wyczerpania szczepionek. Szcze-
pienia realizują: 
1)  Falck Medycyna Sp. z o. o. – ul. Mazo-

wiecka 4-6; tel. 12 630 49 28 
2)  Comarch Healthare (Centrum Me-

dyczne iMed24) – ul. Michała Życz-
kowskiego 29; tel. 12 376 31 31. 

W razie wątpliwości i pytań należy 
kontaktować się z Referatem Zdrowia 
Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Mia-
sta Krakowa, al. Powstania Warszawskie-
go 10, IV piętro, pokój Nr 405/411, 31-549 
Kraków, tel. (12) 616-94-96. (UMK)

pertów, jak i rekomendacje instytucji, od lat 
profesjonalnie zajmujących się chorobami 
zakaźnymi oraz wakcynologią.

Rosnącą w błyskawicznym tempie 
liczbą osób, które świadomie odmawiają 
szczepień zaniepokojeni są lekarze, którzy 
w tej kwestii wypowiadają się jednoznacz-
nie. – Zaniechanie szczepień jest równo-
znaczne z powrotem chorób zakaźnych, które 
dziesiątkowały ludzkość jeszcze w pierwszej 

połowie XX wieku. Pamiętajmy, że choroby 
zakaźnie to nie tylko ryzyko śmierci, ale tak-
że poważnych powikłań – mówi dr n. med. 
Iwona Paradowska – Stankiewicz, Krajowy 
konsultant ds. epidemiologii Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Akcja odbywa się pod patronatem me-
rytorycznym: Centrum Zdrowia Dziecka, 
Polskiego Towarzystwa Higienicznego, 
Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowot-
nej, Polskiego Towarzystwa Epidemiolo-
gów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Naczel-
nej Izby Pielęgniarek i Położnych, Fundacji 

Rozwoju Pediatrii, Konsultanta krajowego 
w dziedzinie chorób płuc i Konsultanta 
krajowego w dziedzinie neonatologii.

(zaszczepsiewiedza.pl)

Kapusta – zawiera 
glukozynolany, posia-
dające silne właściwo-
ści przeciwnowotworowe. 
Ich źródłem są także inne warzywa 
z rodziny krzyżowych, jak brokuły, ka-
lafi or czy brukselka. Badania wskazują, 
że spożywanie warzyw kapustnych zmniej-
sza ryzyko zachorowania na raka płuc, pę-
cherza moczowego, trzustki, żołądka, tar-
czycy, skóry, prostaty i jelita grubego.

Owoce cytrusowe – zawierają sze-
reg związków czynnych wykazujących 
właściwości przeciwnowotworowe. Nale-
żą do nich m.in. fl awonoidy (hesperydyna 
w pomarańczach, naringenina i kampferol 
w grejpfrutach) oraz karotenoidy (β-karoten 
w pomarańczach i likopen w czerwonych 
i różowych grejpfrutach).

Owoce jagodowe – zawierają kwas 
elagowy wykazujący właściwości antyok-
sydacyjne, antymutagenne, przeciwzapalne 

i przeciwnowotworowe. Jego doskona-
łym źródłem są szczególnie maliny, 

truskawki, żurawina, winogro-
na oraz orzechy włoskie. 

Ponadto owoce jago-
dowe są także świet-
nym źródłem anto-
cyjanów (barwników 

roślinnych nadających 
czerwoną, niebieską lub 

purpurową barwę), chronią-
cych nie tylko przed niektórymi 

nowotworami (jelita grubego, skó-
ry) ale także przed rozwojem cukrzy-

cy i zapalenia stawów.
Pomidory – to doskonałe źródło li-

kopenu – jednego z najsilniejszych anty-
oksydantów z grupy karotenoidów. Uwa-
ga! Likopen jest dużo lepiej przyswajalny 
z przetworów pomidorowych (koncentra-
tu, sosów, ketchupu), które uległy wcześ-
niejszemu podgrzaniu, niż ze świeżych wa-
rzyw. Likopen zapobiega uszkodzeniom 
DNA i chroni przed występowaniem wie-
lu nowotworów, m.in. raka piersi i prostaty.

Przyprawy – szczególnie kurkuma, 
będąca składnikiem przyprawy curry oraz 

kapsaicyna obecna w czerwonych paprycz-
kach chilli. Aby zwiększyć słabą przyswa-
jalność kurkumy warto stosować ją równo-
cześnie z pieprzem lub ostrą papryką.

Soja – jest źródłem genisteiny i daidze-
iny, czyli związków zaliczanych do grupy 
fi toestrogenów. Z uwagi na podobieństwo 
pod względem chemicznym do estroge-
nów w organizmie wykazują istotną rolę 
w profi laktyce nowotworów hormonoza-
leżnych (piersi, jajników i prostaty).

Winogrona czerwone – zawierają 
resweratrol, wykazujący właściwości anty-
oksydacyjne, antymutagenne i przeciwza-
palne. Największe stężenie tego antyoksy-
dantu występuje w skórce winogron, który 
zawiera ok. 50 – 100 μg resweratrolu w 1g 
suchej masy. Resweratrol występuje także 
w owocach jagodowych (jagody, maliny, 
truskawki, jeżyny).

Zielona herbata – polifenole wy-
stępujące w zielonej herbacie wykazują 
działanie antyoksydacyjne, powstrzymują 
wzrost komórek nowotworowych, m.in. 
białaczki szpikowej, raka skóry, piersi, jamy 
ustnej i prostaty.

biovert.pl
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POZIOMO:
 2)  narodowy szkocki strój

 4)  amator, dyletant

 7)  trunek z browaru

 8)  wieniec z liści będący oznaką 

zwycięstwa

 9)  nadaje kierunek płynącej łodzi

11)  cukrowa lub szklana

13)  tytuł cesarzy rzymskich

15)  Jerzy, były selekcjoner polskiej 

reprezentacji

18)  stukot, łoskot

19)  rodzaj malowidła ściennego

20)  Zbigniew, piosenkarz i były juror 

w „Tańcu z gwiazdami”

24)  malec, brzdąc

27)  Włochy inaczej

30)  marka aparatów fotografi cznych

31)  sejmowa debata

32)  zabieg ochronny w sadzie

PIONOWO:
 1)  używane do walk w kendo

 2) narzędzie żniwiarza

 3) kolejowy lub wyścigowy

 4) król zwierząt

 5)  znana polska telenowela

 6) tradycyjna francuska gra polegająca 

na rzucaniu kulami

10)  łódź rozbitków

12)  tropikalny owad

13)  buziak

14)  gród, warownia

16)  urodzony na Podhalu

17)  kwiat, symbol niewinności

21)  ktoś nieznajomy

22)  sycylijski wulkan

23)  miejsce seansów fi lmowych

25)  mleczny lub trzonowy

26)  ból nerwu kulszowego

28)  angielska miara gruntu

29)  monogram imienia Jezus, zwykle 

umieszczany na sukienkach komunijnych

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie  
– tytuł fi lmu z bieżącego repertuaru kina Paradox

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 15.11.2015 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania podwójne bilety do kina studyjnego Paradox
Kraków, ul. Krupnicza 38

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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Bieżące informacjemiejskie i z dzielnic
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Bieżące informacje

Duże podłości robimy z nienawiści, małe ze strachu. Monteskiusz (właśc. Montesquieu Charles Louis de Secondat; 1689–1755)

 
 

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

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl

 


