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Jest zgoda radnych wojewódzkich 
dla zakazu stosowania paliw stałych do 
celów grzewczych w domowych paleni-
skach na terenie Krakowa. Sejmik Ma-
łopolski przyjął uchwałę w tej sprawie 
na posiedzeniu 14 stycznia.

– To dobra i mądra decyzja radnych 
wojewódzkich. Takie rozwiązanie pomo-
że nam w walce o lepsze powietrze – ko-

Sejmik Wojewódzki przyjął uchwałę

Zakaz stosowania paliw stałych
mentuje prezydent Krakowa Jacek Maj-
chrowski. 

Zgodnie z przyjętą uchwałą Sejmi-
ku Wojewódzkiego od 1 września 2019 
roku na terenie Krakowa będzie obo-
wiązywał zakaz palenia węglem i drew-
nem w piecach i kominkach domowych.

Dokończenie na str. 2



STYCZEŃ/LUTY 20162

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

Jeszcze zanim nowe prawo zosta-
ło przegłosowane, Miasto już wdroży-
ło działania mające przyspieszyć likwi-
dację pieców węglowych i zastąpienie 
ich proekologicznymi rozwiązaniami 
grzewczymi. 

– Nie ograniczamy się jedynie do re-
alizacji Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji. Wśród naszych priorytetów na 
najbliższe lata są rozbudowa sieci cieplnej, 
wymiana taboru autobusowego, ogra-
niczenie emisji komunikacyjnej. Aby to 
ostatnie się powiodło, muszą zostać wpro-
wadzone przepisy prawa ogólnego, o co 
apelujemy do władz centralnych – mówi 
Jacek Majchrowski.

Kampania TAK! DLA CZYSTEGO 
POWIETRZA 

Od 11 stycznia br. rozpoczęła się 
kampania informacyjna w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emi-
sji dla Miasta Krakowa. Przedstawicie-
le Urzędu Miasta Krakowa zachęcają 
krakowian posiadających paleniska wę-
glowe do ich wymiany na ogrzewanie 
ekologiczne. Akcja potrwa do 25 marca.

– Upoważnione przez nas osoby od-
wiedzają mieszkańców Krakowa z peł-
nym pakietem informacji i materiałami 
niezbędnymi do złożenia wniosku o wy-
mianę pieca, służą radą w tej kwestii – in-
formuje Ewa Olszowska-Dej, dyrektor 
Wydziału Kształtowania Środowiska. 
– Z relacji ankieterów wynika, że kampa-
nia została przez mieszkańców Krakowa 
przyjęta przychylnie.

Przypominamy, że złożenie wnio-
sku w tym roku gwarantuje otrzymanie 
do 100% dofi nansowania kosztów kwa-

lifi kowanych inwestycji. W następnych 
latach dofi nansowanie będzie malało, 
w roku 2017 będzie to do 80% kosztów 
kwalifi kowanych, a w roku 2018 do 60% 
kosztów kwalifi kowanych. 

Mieszkańcy, którzy dokonali zmia-
ny systemu ogrzewania na ekologiczne 
mogą uzyskać, w ramach Lokalnego 
Programu Osłonowego (LPO) dofi -
nansowanie nawet do 100% różnicy 
kosztów ogrzewania. 

Warunki uzyskania pomocy w ra-
mach LPO:
• przeprowadzona po 14 wrześ-

nia 2011 r. trwała zmiana systemu 
ogrzewania opartego na paliwie sta-
łym na jeden z systemów proekolo-
gicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, 
elektryczne, olejowe (lekki olej opa-
łowy) lub podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, 

• dochód nieprzekraczający, w przy-
padku: 
–  osoby samotnie gospodarującej 

– kwoty 3 170 zł netto,
–  wspólnego gospodarstwa do-

mowego – kwoty 2 313 zł „net-
to” na osobę, 

• zobowiązanie do uregulowania 
opłat na rzecz dostawcy energii 
cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, 

• faktyczne zamieszkiwanie na te-
renie Gminy Miejskiej Kraków 
w lokalu, w którym w sposób trwa-
ły zmieniono system ogrzewania. 
Przypomnijmy, że procedura 

udzielenia dotacji na wymianę pie-

ca obejmuje: rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie dotacji; kontrolę przed-
-wykonawczą i zawarcie umowy do-
tacyjnej; kontrolę powykonawczą; 
fi nansowe rozliczenie zadania. Wnio-
ski można pobrać na stronie www.
mops.krakow.pl lub w Filii MOPS 
właściwej ze względu na miejsce za-
mieszkania. 

Miejska Sieć Ciepłownicza
Równie ważna co likwidacja pie-

ców i kotłowni węglowych jest roz-
budowa miejskiej sieci ciepłowni-
czej. W latach 2011–2015 na budowę 
60,9 km sieci MPEC wydał 82,7 mln 
zł. Zadania inwestycyjne wykonywane 
były na terenie całego Krakowa (poza 
obszarami peryferyjnymi), a także 
Skawiny. Trzykrotność tej kwoty, bo 
155 mln zł przeznaczy na ten cel w la-
tach 2016–2020. Dzięki temu powsta-
nie 109 km sieci cieplnej.

MPEC aktywnie uczestniczy 
w programie PONE, który skierowa-
ny jest do klientów indywidualnych. 
Od 2005 roku w ramach tej inicjaty-
wy zlikwidowano 3 483 paleniska wę-
glowe, w tym 69 kotłowni, podłączając 
266 budynków do sieci cieplnej i wypo-
sażając je w urządzenia do automatycz-
nej regulacji dostaw ciepła. Szczegól-
nym inwestycyjnym zainteresowaniem 
gminnej spółki cieszą się te obszary Kra-
kowa, gdzie problem jakości powietrza, 
a w zasadzie jej braku, jest szczególnie 
widoczny. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej stara się o pozyskanie 
środków z Unii Europejskiej w ra-
mach programu POiŚ 2014–2020 na 
zadania warte blisko 590 mln zł. 

Nowe pojazdy MPK
Kolejny obszar antysmogowych 

działań Miasta to inwestycje w nowe 
pojazdy MPK, szczególnie we fl otę au-
tobusów. Miejski przewoźnik w mija-
jącym roku ogłosił przetargi na zakup 
prawie 100 nowoczesnych i przyjaznych 
dla środowiska pojazdów, w tym 60 au-
tobusów z silnikami Euro 6 o długości 
12 metrów, 15 autobusów midi z silni-
kami Euro 6, 12 autobusów hybrydo-
wych i 5 autobusów elektrycznych. 

– Z wielką uwagą przyglądaliśmy 
się wszystkim nowym rozwiązaniom 
dostępnym na rynku tramwajowym 
i autobusowym. To zainteresowanie do-
tyczyło przede wszystkim tych rozwią-
zań, które sprawiają, że pojazdy MPK 
SA mogą być jeszcze bardziej przyjazne 
dla środowiska. Stąd decyzja o prowa-
dzeniu testów tego rodzaju rozwiązań 
– mówi Marek Gancarczyk, rzecznik 
prasowy MPK SA.

Warto wiedzieć, że Kraków jest 
pierwszym polskim miastem, gdzie 
wprowadzono zakaz stosowania paliw 
stałych do celów grzewczych, w opar-
ciu o znowelizowane jesienią ub.r. roku 
przepisy Ustawy Prawo Ochrony Śro-
dowiska. 

(UMK, red)

Sejmik Wojewódzki przyjął uchwałę

Zakaz stosowania paliw stałych
Dokończenie ze str. 1
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3 lutego na sesji Rady Miasta Kra-
kowa miała zostać podjęta decyzja 
o powołaniu spółki Trasa Łagiewni-
cka. Punkt ten został jednak usunięty 
z porządku obrad. Radni zdecydowali, 
o przesunięciu dyskusji w tej sprawie 
o dwa tygodnie.

– Były dwa powody takiej decyzji. 
Po pierwsze dopiero dzień wcześniej 
przekazano radnym statut spółki, dla-
tego nie mieli oni wystarczająco dużo 
czasu na zapoznanie się z dokumenta-
mi. Po drugie, większość radnych chcia-
ła dodatkowych spotkań i konsultacji 
z mieszkańcami oraz środowiskami za-
bierającymi głos w tej sprawie – mówi 
Grzegorz Stawowy, przewodniczący 
Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Krakowa.

Zadaniem powołanej spółki by-
łaby realizacja inwestycji Trasa Ła-
giewnicka, będącej obok Trasy Py-
chowickiej i Zwierzynieckiej, częścią 
tzw. III obwodnicy Krakowa. Trasa 
Łagiewnicka ma liczyć ok. 3,7 km 
długości i połączyć ulicę Grota Ro-
weckiego z węzłem komunikacyjnym 
ulic Witosa, Beskidzkiej i Halszki. Jej 
projekt zakłada budowę drogi z trze-
ma pasami ruchu w każdym kierun-
ku, torowiska tramwajowego, trzech 
tuneli, bezkolizyjnych skrzyżowań, 
przebudowę koryta rzeki Wilgi oraz 
powstanie całej infrastruktury towa-
rzyszącej tego typu realizacjom, jak 
ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, 

Trasa Łagiewnicka

Decyzja o powołaniu spółki przesunięta
kładki dla pieszych itd. To wielka in-
westycja, której koszt szacowany jest 
na ok. 1,3 mld zł.

Realizacja projektu, a przede 
wszystkim jego zakres, wzbudza wie-
le kontrowersji. Podobnie zresztą jest 
w przypadku Trasy Pychowickiej, któ-
ra prowadzić ma śladem ulicy Norym-
berskiej, do skrzyżowania z ulicami 
Grota Roweckiego i Rostworowskie-
go. W ramach inwestycji przewidzia-
na jest m.in. budowa mostu na Wiśle, 
sześciopasmowej drogi szybkiego ru-
chu, z bezkolizyjnym węzłem, zjaz-
dami, rondem i estakadą o wysoko-
ści 7 metrów. Mieszkańcy Pychowic 
sprzeciwiają się realizacji Trasy w ta-
kim kształcie. W ubiegłym roku zło-
żyli wniosek podpisany przez 471 
osób. Postulowali m.in. zmianę ulicy 
z sześciopasmowej na czteropasmo-
wą, zmianę kategorii drogi z głównej 
o ruchu przyspieszonym na zbiorczą, 
rezygnację z budowy wielopoziomo-
wego, bezkolizyjnego węzła na ul. Ty-
nieckiej, a także przywrócenie pier-
wotnej lokalizację drogi i węzła, gdyż 
nowa zbliżyła ją do zabudowań osiedla 
Pychowice.

Także podczas sesji Rady Mia-
sta 3 lutego nie obyło się bez prote-
stów. Obecni na sesji aktywiści ruchów 
miejskich i ekologicznych sprzeciwia-
li się nie tyle budowie samej Trasy 
Łagiewnickiej, ale zakresowi prze-
widzianej w projekcie całej III ob-
wodnicy. Wg protestujących decyzja 

o budowie Trasy Łagiewnickiej jest 
równoznaczna z późniejszą realizacją 
Trasy Pychowickiej, w której upatru-
ją szczególne zagrożenie, ponieważ 
odcinkowo przebiegać ma ona przez 
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazo-
wy, jak również w pobliżu Zakrzówka. 
Dodatkowo podnoszono argument 
o ogromnych kosztach całego przed-
sięwzięcia, które zadłużą miasto na 
wiele lat.

W założeniu priorytetowym celem 
realizacji tej inwestycji jest usprawnie-
nie ruchu międzydzielnicowego. Jed-
nak jako cel dodatkowy wymienia się 
ustanowienie w miejscu planowanej 
trasy drogi krajowej nr 4/94 o ruchu 
tranzytowym. I to wydaje się być naj-
większym zagrożeniem, bo o ile nikt 
nie kwestionuje zasadności podejmo-
wania działań zmierzających do po-
prawy komunikacji wewnątrz miasta, 
to kierowanie bardzo intensywnego 
ruchu tranzytowego w rejon z jed-
nej strony o dużym zagęszczeniu bu-
downictwa mieszkaniowego, z drugiej 
niepowtarzalny krajobrazowo, może 
odbyć się ze szkodą zarówno dla kom-
fortu życia mieszkańców, jak i wize-
runku naszego miasta.

Do uchwały o powołaniu spółki 
Trasa Łagiewnicka nie można składać 
już poprawek, gdyż termin ich wnosze-
nia upłynął 29 stycznia. Radni sprawą 
mają zająć się podczas sesji w środę 17 
lutego.

(rp)
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W niedzielę, 14 lutego zakochani 
będą mieli swój własny tramwaj. Spe-
cjalnie dla nich tego dnia przez trzy 
godziny od 15.00 do 18.00, po kra-
kowskich ulicach będzie kursował 
„Krakowiak”. Ten najdłuższy w Polsce 
tramwaj może jednorazowo przewieźć 
nawet 300 zakochanych pasażerów.

Atrakcji w „Krakowiaku” nie zabrak-
nie. Zadbają o to aktorzy Teatru Ludo-
wego, którzy dla zakochanych zaśpie-
wają piosenki m.in. Hanki Ordonówny, 
Anny German, Hanny Banaszak, Mary-
li Rodowicz, Kaliny Jędrusik, Ewy Bem 
oraz Krystyny Prońko.

Jadąc tym tramwajem warto mieć 
przy sobie telefon i udokumentować 
swoją obecność robiąc zdjęcie. Osoby 
zakochane, które do 21 lutego prześlą 
na adres konkurs@mpk.krakow.pl swo-
je zdjęcie będą mogły wygrać atrakcyjne 
nagrody, w tym możliwość samodziel-
nego poprowadzenia nowoczesnego 
„Krakowiaka” na terenie zajezdni.

Jesteś zakochany? 

Pokaż to w „Krakowiaku”

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu są dostępne na stronie inter-
netowej www.mpk.krakow.pl.

Tramwaj dla zakochanych wyjedzie 
punktualnie o 15.00 z Zajezdni Tram-
wajowej Podgórze i pojedzie ul. Kalwa-
ryjską, Krakowską, przez Plac Wszyst-
kich Świętych do Bronowic Małych. 
Następnie zawróci i pojedzie przez Plac 
Wszystkich Świętych, al. Pokoju, ul. 
Kocmyrzowską obok Teatru Ludowego 
do Wzgórz Krzesławickich. Z tej pętli po 
trasie linii nr 1 pojedzie do pętli Salwator.
 (MPK Kraków)

Fot. MPK Kraków

Fot. KWP

Fot. www.krakow.pl

Policja w Krakowie ma nowego 

komendanta wojewódzkiego

STRONA REDAGOWANA PRZY WYKORZYSTYWANIU MATERIAŁÓW Z SERWISÓW UMK, ZIKiT, MPK S.A., KWP W KRAKOWIE

2 lutego br. odbyło się uroczy-
ste wprowadzenie nowego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Kra-
kowie. Inspektor Tomasz Miłkowski 
został powołany na wniosek  Komen-
danta Głównego Policji przez Mariu-
sza Błaszczaka, Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

Ustępujący ze stanowiska nadinsp. 
Mariusz Dąbek uroczyście pożegnał 
się ze sztandarem i przekazał służbę in-
spektorowi Tomaszowi Miłkowskiemu.

Insp. Tomasz Miłkowski służbę 
w Policji rozpoczął w 1991 roku, peł-
niąc ją początkowo w pionie prewencji 
i dochodzeniowo-śledczym Komisaria-
tu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończe-
niu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, służbę kontynuował w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Kato-

4 lutego, przedstawiciele MPK SA 
i fi rmy Solaris Bus&Coach SA podpi-
sali umowę na dostawę 60 niskopodło-
gowych i niskoemisyjnych autobusów 
miejskich do Krakowa. Będą to pojaz-
dy nowej generacji, które oferują jeszcze 
większy komfort podróżowania pasaże-
rom, a kierowcom lepsze warunki pracy. 

Wartość podpisanego kontraktu to 
ponad 71 milionów złotych. Dostawy 
nowych Solarisów Urbino 12 zaplano-
wane są na czerwiec br. W porównaniu ze 
znaną dotychczas w Krakowie wersją Ur-
bino nowa generacja oferuje pasażerom 
między innymi więcej miejsc siedzących 
dostępnych z niskiej podłogi oraz bar-
dziej przestronne wnętrze. Do dyspozy-
cji kierowców oddana zostanie bardziej 
ergonomiczna kabina, którą dzięki wy-

Kraków kupuje 60 autobusów nowej generacji
madzona w specjalnych superkonden-
satorach. Następnie można ją wykorzy-
stać do zasilania instalacji elektrycznej 
autobusu. To rozwiązanie pozwala na 
zmniejszenie zużycia paliwa. 

Warto przypomnieć, że krakowski 
przewoźnik zamierza kupić 107 auto-
busów w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
korzystając z instrumentu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. 
Oprócz 60 autobusów 12-metrowych, 
MPK SA kupi 20 autobusów elek-
trycznych wraz z systemem ładowania, 
12 autobusów hybrydowych przegubo-
wych i 15 autobusów typu midi o dłu-
gości ok. 8,5 m.

(MPK Kraków)

System Państwowego Monitoringu Powietrza a aplikacje mobilne 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozbież-
ności w prezentacji wartości wyników stężeń zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego na mobilnych aplikacjach oraz na 
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kra-
kowa informuje, że żadna z dostępnych aplikacji mobilnych 
dotyczących prezentacji wartości wyników stężeń zanie-
czyszczeń powietrza atmosferycznego nie została stworzo-
na przez Urząd Miasta Krakowa ani jednostki mu podległe.

Jedynym, w pełni zweryfi kowanym źródłem, na któ-
rym bazuje UMK, jest system Państwowego Monitorin-

gu Powietrza, którego wyniki pomiarów dostępne są na 
stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Krakowie (http://monitoring.krakow.pios.gov.
pl/). Kraków ma sześć stacji do monitorowania powie-
trza: przy al. Krasińskiego, ulicach Bulwarowej, Bujaka, 
Dietla, w Bronowicach (ul. Złoty Róg) i na os. Piastów 
w Nowej Hucie.

Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa korzysta z prognozy 
pogody przygotowywanej codziennie przez Instytut Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

(UMK)

27 ulic do remontu 

wicach w Wydziale ds. Przestępczości 
Gospodarczej. Od 2000 roku zwią-
zany był ze Szkołą Policji w Katowi-
cach, pełniąc tam funkcje kierownicze 
zarówno w komórkach logistycznych, 
jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był 
radcą, do zadań którego, należała koor-
dynacja współpracy międzynarodowej 
szkoły  oraz problematyka pozyskiwa-
nia i wykorzystywania funduszy pomo-
cowych. W 2011 roku został powołany 
na stanowisko Zastępcy Komendanta 
Szkoły Policji w Katowicach właściwe-
go w sprawach logistycznych.

Insp. Tomasz Miłkowski jest dokto-
rem nauk prawnych. Za osiągnięcia w służ-
bie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką 
„Zasłużony Policjant”, Brązowym Meda-
lem „Za zasługi dla Policji” oraz Medalem 
Srebrnym „Za długoletnią służbę”. (KWP)

żej umiejscowionemu fotelowi zapewnia 
prowadzącemu pojazd lepszą widocz-
ność. Pasażerowie nie będą mieli prob-
lemu z rozpoznaniem nowych Solarisów, 
ponieważ ich design znacznie różni się od 
poprzedniej wersji. Miła niespodzianka 
czeka na użytkowników urządzeń mobil-
nych korzystających z komunikacji miej-
skiej. Na pokładzie każdego z autobusów 
znajdą się bowiem trzy porty/ładowarki 
USB, dzięki którym będzie można uzu-
pełnić baterie smartfonów lub tabletów. 

Pojazdy są napędzane ekologiczny-
mi silnikami fi rmy DAF spełniającymi 
restrykcyjne normy emisji spalin Euro 
6. Dodatkową nowością jest system re-
kuperacji energii. Odzyskiwana w pro-
cesie hamowania energia kinetyczna po 
przekształceniu na elektryczną jest gro-

Kosztowne 

holowanie
W ubiegłym roku z ulic Krakowa 

zostało odholowanych 1519 pojaz-
dów, które powodowały utrudnienia 
w ruchu, zagrażały bezpieczeństwu 
lub uznane zostały za porzuco-
ne wraki. Z tego powodu kierowcy 
w Krakowie zapłacili w sumie bli-
sko 676 tys. zł.

Opłaty za całą procedurę regu-
luje uchwała Rady Miasta Krakowa 
(nr XXXI/543/15, 2 grudnia 2015). 
Zgodnie z uchwałą, usunięcie pojaz-
du o masie do 3,5 ton kosztuje 480 
zł, a każda doba przechowywania 
– 39 zł. Określone są także stawki za 
odholowanie i postój motocykli (usu-
nięcie: 219 zł, doba przechowywania: 
26 zł, samochodów ciężarowych czy 
lub przewożących materiały niebez-
pieczne (usunięcie: 1521 zł, doba prze-
chowywania: 197 zł). Takie sytuacje to 
jednak rzadkość.

–  Niemal w stu procentach problem 
dotyczy samochodów osobowych. Uczu-
lamy właścicieli, żeby nie lekceważyli 
otrzymanej informacji o odholowaniu 
auta, ponieważ w ślad za nią zostaje wy-
dana decyzja administracyjna wnoszącą 
o opłatę, a koszty rosną z każdym dniem 
– mówi Adam Cebula z Zarządu In-
frastruktury Komunalnej i Transportu.

Dyspozycje w sprawie odholo-
wania pojazdów wydaje Policja lub 
Straż Miejska. Gdy pojazd zostanie 
odholowany, można skontaktować się 
z dyżurnym Straży Miejskiej Miasta 
Krakowa (bezpłatny numer alarmowy 
986), który poinformuje szczegółowo 
o sposobie odebrania samochodu.

(ZIKiT)

Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu opracował listę 27 ulic, które 
w tym roku wymagają remontu metodą 
nakładkową. Do remontów zakwalifi -
kowane zostały przede wszystkim ulice, 
które służyć będą do obsługi wzmożone-
go ruchu w trakcie Światowych Dni Mło-
dzieży. Większość prac ma się zakończyć 
przed ŚDM.

Opracowana przez ZIKiT lista 27 
najbardziej zniszczonych ulic w Krakowie 
czeka na rozpoczęcie wiosennego sezonu 
remontowego. Gdy tylko dopisze pogo-
da, drogowcy rozpoczną naprawy znisz-
czonych zimą fragmentów dróg. ZIKiT 
w międzyczasie wyłoni w przetargach 
wykonawców remontów nakładkowych.

Pierwsze przetargi zostały już ogło-
szone i dotyczą ulic Skotnickiej, Zako-
piańskiej, Nowosądeckiej i Brożka. Te 
lokalizacje będą bardzo intensywnie wy-
korzystywane podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Ulic przeznaczo-
nych do remontów w związku z ŚDM jest 
znacznie więcej, np. Opolska, Jasnogór-
ska czy Olszanicka. Do końca lutego ZI-
KiT chce ogłosić wszystkie zaplanowane 

przetargi, tak by harmonogramy realiza-
cji robót sporządzić w realnym terminie, 
a odbiory wykonanych prac przeprowa-
dzić końcem czerwca.

Dodatkowo ZIKiT będzie kontynu-
ował wymianę nawierzchni na ciągach 
komunikacyjnych, na których prace były 
prowadzone w poprzednich latach. Dla 
przykładu nowy asfalt pojawi się na ul. 
Nawojki, pomiędzy al. Kijowską a ul. Pia-
stowską, oznacza to, że nową nawierzch-
nię będzie miał ciąg od Alei Trzech 
Wieszczów do al. Armii Krajowej. Do-
kończony także będzie prowadzony w ze-
szłym roku remont al. Focha.

Najbardziej zniszczone fragmen-
ty zostaną wyremontowane także na ul. 
Opolskiej, Królowej Jadwigi, Jasnogór-
skiej, Junackiej, Pasternik i Olszanickiej. 
Natomiast w całości asfalt zostanie wy-
mieniony m.in. na takich ulicach jak: ul. 
Weissa, Reymonta, Nawojki, Wielicka 
(od ul. Malborskiej do ul. Dworcowej), 
Wiślicka, Heltmana (od ul. Kamieńskiego 
do ul. Jerozolimskiej), Piastowska oraz al. 
Kijowska (od ul. Lea do ul. Królewskiej).

(UMK)
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Skąd bierze się 
ciepło sieciowe?

 Codziennie miliony odbiorców 
Jak to się dzieje, że z kranu w ła-

zience płynie ciepła woda? Dlaczego 
po przekręceniu termostatu w  kalo-
ryferze mieszkanie zaczyna się ogrze-
wać? Zwykle korzystając z tych wygód 
nie zastanawiamy się, kto i w jaki spo-
sób dostarcza je do naszych domów. 
Ciepło sieciowe już dawno stało się 
standardem w nowoczesnym budow-
nictwie chyba i można powiedzieć, 
że jest jednym z niewielu produktów, 
z których codziennie korzystają milio-
ny odbiorców w całej Polsce. Spotyka-
my je w  naszych domach, zakładach 
pracy, urzędach, centrach handlowych, 
budynkach użyteczności publicznej, 
obiektach sportowych i w wielu innych 
miejscach. Co ciekawe, ciepło sieciowe 
służy nie tylko do ogrzewania kalo-
ryferów. W naszym mieście jest coraz 
bardziej popularnym sposobem pod-
grzewania wody użytkowej w łazience 
i kuchni. Jest używane również w urzą-
dzeniach klimatyzacyjnych, a nawet na 
murawach boisk sportowych, np. Cra-
covii czy Wisły!

 Bezpiecznie i ekologicznie
W ciepłownictwie sprawdza się 

zasada, że duży może więcej. Piecyki 
gazowe, piece węglowe czy zasilane 
prądem bojlery to urządzenia znane 
w Polsce od dekad. Ale indywidual-
ne źródła ciepłej wody najczęściej nie 
wytrzymują konkurencji z ciepłem sie-
ciowym produkowanym przez elek-
trociepłownie, którego nośnikiem jest 
gorąca woda, a którego głównym do-
stawcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. 
Ciepło sieciowe to najprostszy, najbez-
pieczniejszy i najbardziej ekologicz-
ny sposób ogrzewania pomieszczeń 
i podgrzewania wody użytkowej, ofe-
rujący użytkownikom liczne przewagi 
nad alternatywnymi źródłami ogrze-
wania. Podgrzewanie wody wodocią-
gowej odbywa się poza mieszkaniami 
użytkowników, w wymienniku ciepła. 
Dzięki temu z łazienek i kuchni moż-
na usunąć indywidualne podgrzewacze 
wody, co niweluje ryzyko zatrucia tlen-
kiem węgla, wybuchu gazu czy pora-
żenia prądem. W przypadku nowych 
inwestycji stanowi atut podnoszący 
wartość nieruchomości i jedno z kry-
teriów wyboru mieszkania. Pozwala 
zapewnić komfort życia i pracy nieza-

leżnie od warunków atmosferycznych, 
pory dnia i roku. Dzięki ciepłu siecio-
wemu możesz mieć pewność, że wra-
cając do domu z pracy, czy wstając rano 
zastaniesz w mieszkaniu stałą ustaloną 
przez ciebie temperaturę, bez koniecz-
ności używania kosztownych, czasami 
niebezpiecznych metod i urządzeń. 
W przeciwieństwie do energii elek-
trycznej czy gazu ziemnego jest rów-
nież produktem lokalnym, tzn. jest wy-
twarzane i wykorzystywane w obrębie 
aglomeracji krakowskiej.

 Kto dostarcza ciepło do sieci? 
W jaki sposób gospodarstwa do-

mowe i fi rmy są zaopatrywane w cie-
pło sieciowe? Za dostarczenie ciepła, 
które ogrzeje zimną wodę wodocią-
gową lub sprawi, że kaloryfer grzeje, 
odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej zarządzające po-

nad 800 km siecią ciepłowniczą. 
Ciągle rozbudowywany system cie-
płowniczy MPEC zasila już ponad 
8 tys. budynków w Krakowie i Ska-
winie (mieszkań, przedsiębiorstw, 
instytucji czy zabytków) i składa się 
z ponad 800 km sieci i około 9 tys. 
węzłów cieplnych. Woda grzewcza 
płynie rurami najczęściej znajdują-
cymi się około 1 metra pod ziemią. 
Ich średnica może wynosić od około 
2 cm do ponad 1 metra w przypadku 
dużych magistrali. Ciągła praca elek-
trociepłowni w Krakowie i elektrowni 
w Skawinie oraz promienisto-pier-
ścieniowa budowa sieci ciepłowniczej 
minimalizują niemal do zera ryzyko 
przerwania dostaw ciepła i umożliwia, 
w przypadku konieczności przeprowa-
dzenia prac remontowo-konserwacyj-
nych lub usunięcia awarii sieci, zmianę 
kierunku zasilania.

Rurociągami ciepło sieciowe jest 
przesyłane do węzłów cieplnych, któ-
rych głównym elementem są wymien-
niki ciepła. Wymienniki obsługu-
ją wewnętrzne instalacje służące do 
ogrzewania mieszkań i podgrzewania 
ciepłej wody. Stąd ciepło doprowadza 
się do instalacji grzewczych i kalory-
ferów. W drugim wymienniku zimna 
woda z wodociągów podgrzewana jest 
ciepłem do temperatury co najmniej 
55 stopni i służy dalej w gospodarstwie 
domowym jako tzw. ciepła woda użyt-
kowa. Do rozliczania ciepła na potrze-
by ogrzewania w nowych blokach sto-
sowane są indywidualne dla każdego 
mieszkania liczniki ciepła. W starym 
budownictwie zużycie ciepła rejestro-
wane jest za pomocą licznika główne-
go zainstalowanego w węźle cieplnym, 
a jego wyniki są dzielone na poszcze-
gólne mieszkania systemem wy bra-
nym przez mieszkańców. Może się on 
opierać na powierzchni ogrzewanego 
lokalu lub na podstawie wskazań po-
dzielników kosztów. Ciepła woda roz-
liczana jest na podstawie wodomierzy, 
które dla kosztu podgrzania są podziel-
nikami ciepła, a jednocześnie są liczni-
kami poboru wody z wodociągów. 

 Jak powstaje ciepło? 
W Krakowie jest dwóch głównych 

dostawców ciepła do miejskiego syste-
mu ciepłowniczego, elektrociepłownia 
w Krakowie (EDF Polska S.A.) zasi-
la w ciepło ponad 72% obszaru miasta 
natomiast sąsiadująca z Krakowem od 
południowo-zachodniej strony elek-
trownia CEZ Skawina ma 24% udział 
w lokalnym rynku. 

Ciepło sieciowe może być produ-
kowane na dwa sposoby: w ciepłowni, 
której zadaniem jest produkcja samej 
wody o odpowiednio wysokiej tempe-
raturze, lub w elektrociepłowni, która 
wytwarza jednocześnie ciepło i energię 
elektryczną w skojarzeniu, czyli inaczej 
mówiąc w kogeneracji. Ta druga me-
toda pozwala na o wiele bardziej efek-

tywne wykorzystanie paliwa, którym 
w Polsce najczęściej jest węgiel. I dlate-
go w Polsce dwie trzecie ciepła siecio-
wego pochodzi właśnie z kogeneracji, 
a w samym Krakowie niemal 100% jest 
produkowane w ten sposób.

Praca typowej elektrowni rozpo-
czyna się od spalania paliwa w kotle. 
Wytwarza się wtedy energia chemicz-
na, którą odbiera przepływająca przez 
kocioł w obiegu zamkniętym woda. 

Na skutek działania bardzo wyso-
kiej temperatury woda zamienia 
się w parę wodną. Przepływa ona 
przez turbinę parową wprawiając 

w ruch jej wirnik. Praca mechanicz-
na przekazywana jest wałem do ge-
neratora, w którym powstaje energia 
elektryczna. Para opuszczająca turbinę 
jest kierowana do skraplacza, w któ-
rym po oddaniu ciepła skrapla się. Po-
wstała w ten sposób woda kierowana 
jest za pomocą pomp do ponownego 
wykorzystywania w obiegu wodno-
-parowym

W procesie kogeneracyjnym część 
strumienia pary kierowana jest do 
wymienników ciepła w których pod-
grzewa wodę krążącą w miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Pozwala to na efektyw-
niejsze wykorzystanie energii w niej 
zgromadzonej co sprawia, że elektro-
ciepłownie wytwarzając łącznie prąd 
i ciepło osiągają sprawność do 85% 
podczas gdy w najnowocześniejszych 
elektrowniach (czyli zakładach pro-
dukujących tylko energię elektryczną) 
węglowych sięga ona ok. 45%. To zna-
czy, że aż 85% energii zawartej w pa-
liwie przetwarzane jest na ostateczny 
produkt. Z tego 35% wartości energe-
tycznej paliwa przetwarzanej jest na 
prąd, a 50% na ciepło użytkowe. Moż-
na więc powiedzieć, że w kogeneracji 
paliwo jest wykorzystywane prawie 
dwa razy efektywniej niż przy produk-
cji samego prądu.

Udział polskiego ciepłownictwa 
sieciowego w pokryciu krajowego za-
potrzebowania na ciepło jest bardzo 
wysoki – stawia nas na poziomie zbli-
żonym do Szwecji, Finlandii i Danii. 
Jak wynika z raportu „Energetyka 
cieplna w liczbach – 2014” przedsta-
wionego w sierpniu przez Urząd Re-
gulacji Energetyki, łączna długość 
sieci ciepłowniczych w Polsce sięga 
już 20 tys. kilometrów. Dla porówna-
nia – to połowa długości ziemskiego 
równika. 

Najnowsze źródła kogeneracyjne 
wykorzystują paliwo ze sprawnością 
90%, czyli przy parametrach niedo-
stępnych innym technologiom wytwa-
rzania energii elektrycznej . To oznacza 
najmniejsze koszty środowiskowe i za-
nieczyszczenie atmosfery. Dlatego też 
kogeneracja przez wielu branżowych 
ekspertów jest nazywana technologią 
przyszłości.

REKLAMA
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
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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

Linia autobusowa 175
W odpowiedzi na pismo Rady 

Dzielnicy VIII w sprawie przedłu-
żenia trasy linii 175 do przystanku 
„Wrony”, Zarząd Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie 
poinformował, że wiązałoby się to 
z poniesieniem dodatkowych, nie-
uzasadnionych kosztów. Czas prze-
jazdu w obie strony wydłużyłby się 
o 7 minut, co prawdopodobnie wią-
załoby się z koniecznością wprowa-
dzenia do rozkładu dodatkowego 
autobusu.

Także wyznaczenie dodatkowego 
przystanku „na żądanie” przy kościele 
wg ZIKiT nie ma uzasadnienia, gdyż 
przystanki oddalone są tam odpowied-
nio o 320 oraz 350 metrów, a to jest 
odległością akceptowalną.

Fot. R. Torba

Komunikacja w „Ósemce”

Zmiany tras, 

korekty rozkładów
Linia autobusowa 112

ZIKiT nie widzi potrzeby urucha-
miania dodatkowych kursów wieczor-
nych linii 112, o co wnioskowała Rada 
Dzielnicy VIII. Nie wyklucza jednak 
w przyszłości, w sytuacji, kiedy będzie 
to zasadne, uruchomienia dodatkowej 
linii nocnej obsługującej rejon ulicy 
Tynieckiej.

Linia tramwajowa 12
Od 1 lutego zmieniła się trasa linii 

tramwajowej nr 12. Po trwającej kilka-
naście tygodni obserwacji napełnień 
na tej linii oraz wobec wpływających 
do ZIKiT wniosków, zdecydowano 
o wprowadzeniu zmian. Linia, która 
kursowała dotychczas z Borku Fałę-
ckiego do Małego Płaszowa, teraz jeź-
dzić będzie z Łagiewnik do pętli Wie-
czysta po trasie: Brożka, Kapelanka, 
Monte Cassino, Dietla, Grzegórzecka, 
aleja Powstania Warszawskiego, Mo-
gilska.

Co więcej 12-tka nie będzie już 
kursowała tylko w szczycie, ale w dni 
robocze w godzinach 6:00 – 18:30 
z częstotliwością co 20 minut.

Korekta rozkładów jazdy autobusów 
linii 106, 166, 178

Od stycznia, w celu poprawy 
koordynacji oraz realizacji wnio-
sków mieszkańców, wprowadzone 
zostały korekty rozkładów jazdy 
linii autobusowych 106, 166 i 178. 
Oprócz tego, na linii 178 urucho-
mione zostaną dodatkowe kursy 
w dni wolne od pracy. Dzięki temu, 
linia kursować będzie wieczorem co 
30 minut.

(red, ZIKiT)

W walce ze smogiem pomogą… ro-
śliny wyłapujące pył. Takimi gatunkami 
zostaną obsadzone ekrany akustyczne 
w ciągu Grota-Roweckiego – Bobrzyń-
skiego – Czerwone Maki, a wzdłuż uli-
cy Kobierzyńskiej na odcinku od ulicy 
Grota-Roweckiego do Miłkowskiego 
posadzone zostaną niskopienne, zale-
cane do pasów zieleni drzewa i krzewy 
odporne na zmienne warunki atmosfe-
ryczne oraz zasolenie.

– Mieszkańcy zwrócili się do mnie 
z zapytaniem, czy możliwe jest stwo-
rzenie wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej 
tzw. „zielonych ekranów”, stworzonych 
z drzew i krzewów, które pomogłyby 
zneutralizować negatywny wpływ tego 
intensywnie uczęszczanego ciągu komu-
nikacyjnego na otoczenie – mówi Renata 
Piętka, radna Dzielnicy VIII Dębniki 
z okręgu obejmującego m.in. ten rejon 
ul. Kobierzyńskiej – Rada Dzielnicy 
VIII wystosowała w tej sprawie pismo 
do Zarządu Zieleni Miejskiej. Odpo-
wiedź zawierała nie tylko pozytywne 
ustosunkowanie się do tematu, ale także 
od razu projekt nasadzeń opracowany 
przez Miejskiego Architekta Krajobra-
zu. Przedstawiłam go zainteresowanym 
wspólnotom mieszkaniowym oraz Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zabo-
rze”, aby te mogły wnieść do niego swoje 
uwagi – kontynuuje Renata Piętka. 

W przesłanym do Rady Dzielnicy 
VIII piśmie ZZM stoi na stanowisku, 
że sadzenie drzew i krzewów w obli-
czu silnego zanieczyszczenia środowi-
ska powinno stanowić zadanie priory-
tetowe. 

Zielone ekrany

Rośliny pomogą walczyć z pyłami

– Zarząd Zieleni Miejskiej w Kra-
kowie planuje w 2016 roku wykonać 
nasadzenia w ciągu ulicy Kobierzyń-
skiej w formie zielonych ekranów na 
podstawie stworzonego przez zespół 
Miejskiego Architekta Krajobrazu pro-
jektu zieleni – mówi Iwona Kluza-
-Wąsik z Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Krakowie. – Wspomniane miejsca 
nasadzeń zostaną wskazane inwesto-
rom, jako lokalizacje nasadzeń zastęp-
czych w najbliższym możliwym czasie, 
tak aby zostały wykonane jak najszybciej. 
Część zaprojektowanych przez nas roślin 
wpisuje się w nurt sadzenia krzewów 
pyłochronnych, co w obliczu złej jakości 
powietrza w Krakowie, jest działaniem 
priorytetowym – kontynuuje Iwona 
Kluza-Wąsik.

W bieżącym roku planowane jest 
również obsadzenie pnączami ekranów 

wzdłuż ulic Grota-Roweckiego – Bo-
brzyńskiego – Czerwone Maki. Część 
tego odcinka ozdobią rośliny pozyska-
nie w ramach działań inicjatyw lokal-
nych w oparciu o projekt „Dzielnice 
Planują”. Koszty z tym związane zosta-
ną pokryte z środków Dzielnicy VIII 
Dębniki. W akcji brać udział mają tak-
że mieszkańcy, którzy na przygotowa-
nym wcześniej przez ZZM terenie oraz 
pod okiem fachowców sadzić będą za-
projektowane rośliny.

Zarząd Zieleni Miejskiej powstał 
w lipcu ubiegłego roku. Jest jednostką 
powołaną przez Radę Miasta w celu 
zarządzania terenami zieleni miejskiej 
w Krakowie. Akcja na Ruczaju to część 
planu nasadzania roślin pyłochłon-
nych wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
w różnych rejonach naszego miasta.

 (gr)

Wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ulicy Grota-Roweckiego do Miłkowskiego posadzone zostaną 

niskopienne, zalecane do pasów zieleni drzewa i krzewy.  Fot. red

Spotkanie podopiecznych MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 5 przy ulicy 
Praskiej 52 po raz kolejny zorganizował spotkanie w ramach 
projektu socjalnego „Przy Wigilijnym Stole”, skierowany 
do osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych objętych 
wsparciem Filii. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 30 
osób odbyło się 21 grudnia ubiegłego roku w Hotelu Radisson 
Blu przy ul. Straszewskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest 
przy współpracy z Radą Dzielnicy VIII Dębniki.

(red)

Podgórki Tynieckie

Kontrowersje wokół 

spopielarni nie ustają
Wstrzymania budowy kompleksu cmentarnego w Pod-

górkach Tynieckich domagają się przedstawiciele stowarzy-
szeń i organizacji społecznych, którzy wystosowali w tej spra-
wie pismo skierowane do przewodniczącego klubu radnych 
Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa Andrze-
ja Hawranka.

W skład prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków in-
westycji ma wejść pierwsza w Małopolsce spopielarnia zwłok, 
cmentarz, parking oraz pozostała infrastruktura związana 
z realizacją tego typu przedsięwzięcia. Budowa krematorium 
w zasadzie dobiega już końca, natomiast reszta ma powstać 
w kolejnych latach. 

Protestujący w swój sprzeciw uzasadniają niezgodnoś-
cią z prawem uchwalonego w 2009 roku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Tyniec-Węzeł Sidzina”, 
w którym obszar przy ulicy Podgórki Tynieckie oraz ulicy 
Wielogórskiej został przeznaczony pod cmentarz. W obszer-
nym uzasadnieniu powołują się m.in. na kwestie ekologiczne, 
zagrożenie zdrowia mieszkańców czy negatywne oddziaływa-
nie na otoczenie. (red)

Fot. MOPS

Jak miałaby wyglądać Trasa Pycho-
wicka – dyskutowano 4 lutego br. pod-
czas obrad Komisji Dialogu Obywatel-
skiego. 

Na jej posiedzeniu pojawili miesz-
kańcy Pychowic i ekolodzy. Zwracali 
uwagę, że tereny, którymi przebiegać 
ma trasa, są bardzo cenne przyrodni-
czo. Na walory geologiczne, m.in. ja-
skinie, zwracał uwagę radny Michał 
Drewnicki.

Przedstawiciele Zarządu Infra-
struktury Komunalnej  i Transportu 
w Krakowie przyznali, że planowana 
trasa może zniszczyć cenne jaskinie. 

Trasa Pychowicka

Tak dla trasy – nie dla niszczenia jaskini

Dlatego też podjęto decyzję, aby prze-
głosować wniosek do prezydenta o wy-
znaczenie możliwości alternatywnego 
przebiegu trasy, z uwzględnieniem tu-
nelu. Spotkało się to aprobatą obec-
nych na sali mieszkańców oraz ekolo-
gów z Towarzystwa na Rzecz Ochrony 
Przyrody.

Radny Aleksander Miszalski za-
prosił wszystkich zgromadzonych na 
debatę w sprawie Trasy Pychowickiej, 
którą zorganizuje 15 lutego. Wziąć 
w niej udział mają m.in. eksperci z kra-
kowskich uczelni technicznych. 

(RMK)
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Bodzów – rejon ulicy Widłakowej
Wprowadzenie regulacji planistycznych na obszarach zagrożonych podtapia-

niem, poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz ochrona terenów 
cennych przyrodniczo przed niekontrolowaną zabudową to najważniejsze cele 
wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru „Bodzów – rejon ulicy Widłakowej”, którą 20 stycznia br. zaprezentowali miesz-
kańcom przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego. Spotkanie odbyło się 
w klubie osiedlowym Kostrze.

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położo-
ny jest w Dzielnicy VIII Dębniki, pomiędzy Wisłą, obszarem osiedla Pychowi-
ce, ul. Tyniecką, terenami leśnymi i otwartymi oraz potokiem Kostrzeckim. Po-
wierzchnia planu wynosi około 180,52 ha. 

Obszar opracowania w przeważającej części obejmuje tereny niezabudowane, 
w tym koryto rzeki Wisły wraz z wałami przeciwpowodziowymi. Dominującą 
formą zabudowy jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zlokalizowane 
głównie wzdłuż ulic Tynieckiej, Widłakowej i Wielkanocnej. 

W środkowo-wschodniej części obszaru znajduje się wyrobisko nieczynne-
go już kamieniołomu, natomiast w części zachodniej relikty fortu artyleryjskiego 
Bodzów.

Oto najważniejsze cele dla sporządzanego planu: 
– stworzenie warunków formalno-prawnych dla rozwoju wskazanej w Studium 

funkcji mieszkalnej i usługowej;
– poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz rozbudowa sieci in-

frastruktury technicznej;
– ochrona terenów cennych przyrodniczo przed zabudową realizowaną w opar-

ciu o decyzje o warunkach zabudowy;
– wprowadzenie regulacji planistycznych na terenach zagrożonych powodzią 

i podtapianiem;
– ochrona przed dewastacją i adaptacja do celów określonych w Studium tere-

nów: fortu Bodzów i dawnego kamieniołomu.

Rejon ulicy Podgórki Tynieckie
Od 16 lutego do 15 marca można będzie zapoznać się z projektem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Podgórki Ty-
nieckie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. 
Materiały dostępne będą w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. 
Sarego 4 oraz na stronie internetowej: ww.bip.krakow.pl. 

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych 
udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który przy ul. 
Sarego 4 dyżuruje w godzinach:
– poniedziałki, środy, czwartki i piątki:  8:00 – 10:00,
– wtorki: 13:30 – 15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie” zostanie przeprowadzona w dniu 
1 marca  br., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea, 
początek o godz. 15:00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca br. 
Plan miejscowy obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie” należy do kategorii 

planów porządkująco-inwestycyjnych. Jest sporządzany, aby dostosować ustalenia 
dla tego terenu do zapisów obowiązującego Studium. Celem planu jest stworzenie 
warunków formalno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w zgo-
dzie z zasadą ładu przestrzennego i nowoczesnego rozwoju tego rejonu miasta.

Kolna – Obszar Łąkowy 
3 lutego br. na sesji Rady Miasta Krakowa, radni zadecydowali o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Kolna – Obszar Łąkowy”. Obejmuje on teren o wysokich wartościach przyrod-
niczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni. Obszar 
jest położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, jest też 
częściowo objęty programem Natura 2000. 

Głównym celem planu jest zabezpieczenie ciągłości terenów zielonych w mak-
symalnym możliwym zakresie, co będzie mieć istotne znaczenie dla zachowania 
bioróżnorodności i ochrony walorów krajobrazowych tego rejonu Krakowa. Plan 
pozwoli także uporządkować procesy inwestycyjne na terenach zabudowy miesz-
kaniowej przy ul. Kolnej oraz terenach usług o charakterze ponadlokalnym w re-
jonie węzła autostradowego – Tyniecka.

Pychowice – Ogród Akademicki 
Podczas sesji 3 lutego radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pycho-
wice – Ogród Akademicki”. Obejmuje on obszar w całości wolny od zabudowy, 
stanowiący istotny element systemu zieleni Krakowa. Rozległe i zróżnicowane 
kompleksy łąk występujące na tym terenie, są malowniczym elementem krajobra-
zu oraz cennym obiektem przyrodniczym.

Głównym celem planu jest ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych istniejących zbiorowisk roślinności, w tym siedlisk na obszarach objętych 
systemem Natura 2000 oraz stworzenie warunków dla realizacji wielofunkcyjnego 
parku akademickiego z ogrodem przy Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz zabezpieczenie możliwości realizacji zbiornika małej 
retencji w rejonie potoku Pychowickiego. (UMK, red)

Plany miejscowe 

w Dzielnicy VIII W lutym Urząd Miasta Krakowa roz-
poczyna drugą odsłonę projektu pn. „Klu-
by Rodziców”, którego głównym celem jest 
wspieranie rodzin z dziećmi oraz oczeku-
jących na potomstwo. Polega on na stwo-
rzeniu przestrzeni przyjaznej rodzicom 
i dzieciom, miejsca integracji krakowskich 
rodzin, w których będą mogli uzyskać fa-
chowe poradnictwo specjalistów z różnych 
dziedzin.

W Klubach Rodziców odbędą się 
spotkania ze specjalistami – lekarzami, 
pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, 
logopedami, psychologami, którzy będą 
starali się przybliżyć kwestie związane ze 
zdrowiem, rozwojem oraz wychowaniem 
dziecka.

Kluby Rodziców to nie tylko spotkania 
medyczne. To także m.in. zajęcia dogote-
rapii, kurs samoobrony Bezpieczna Mama, 
warsztaty masażu niemowląt, zajęcia ogól-
norozwojowe dla dzieci, pilates i joga dla 
kobiet w ciąży czy bardzo szeroka gama 

W Centrum Kultury „Ruczaj” oraz Klubie Kultury „Kliny”

Nowe kluby dla rodziców i dzieci
zajęć umuzykalniających. Ponadto wszyst-
kie mamy, które chcą wiedzieć co jest zdro-
we dla ich rodziny będą miały możliwość 
wzięcia udziału w cyklu warsztatów o zdro-
wym żywieniu. Podczas spotkań najmłod-
szymi zaopiekują się animatorzy w specjal-
nie utworzonych kącikach zabaw.

Zajęcia prowadzone będą w 16 placów-
kach na terenie całego miasta. W Dzielni-
cy VIII Dębniki Klub Rodziców działał 
będzie w Centrum Kultury Ruczaj przy 
ulicy Rostworowskiego 13, natomiast na 
Klinach w Klubie Kultury Kliny przy ulicy 
Biskupa A. Małysiaka 1.

Kluby Rodziców prowadzone są przy 
współpracy Urzędu Miasta Krakowa z kra-
kowskimi placówkami kulturalno-oświa-
towymi, a wszystkie zajęcia oferowane 
w ich ramach są bezpłatne. Szczegółowy 
program poszczególnych Klubów znajdu-
je się na stronach internetowych placówek 
oraz na portalu www.kkr.krakow.pl.

(UMK, red)
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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

Bezpłatna pomoc 

prawna dla mieszkańców
Starosta Powiatu Krakowskiego informuje, iż od 1 stycznia br. w Po-

wiecie Krakowskim realizowane będzie zadanie zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej.
Mieszkańcy Gminy Skawina mogą korzystać z darmowej pomocy prawnej 

w poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00, a także od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 
15.00 w Starostwie Powiatowym, Filia w Skawinie przy ul. Kopernika 13. 

(UMiGS)

Stypendia i nagrody sportowe

Wnioski można składać 

do końca lutego
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działa-

jąc na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, ogłasza nabór wnio-
sków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród 
lub wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury fi zycznej dla zawodników, trenerów lub 

działaczy reprezentujących Gminę Skawina.
Z uwagi na fakt, iż termin składania wniosków określony w uchwale 

nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w tym roku przy-
pada w dniu wolnym od pracy, przedmiotowe wnioski można składać w terminie 
do dnia 29 lutego br., w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1, w na-
stępujące dni i godziny: poniedziałek 8.00–17.00; wtorek-czwartek 7.30–15.30; 
piątek 7.30–14.30.

(UMiGS)

Budżet obywatelski

Przygotowania do konsultacji
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu 

konsultacji społecznych związanych z ewaluacją zapisów Uchwały nr X/123/15 
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie konsultacji w za-
kresie Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

(UMiGS)

Rozpoczęła się przebudowa parkingu 

przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 
Betonowy parking przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Skawinie, zlokalizowany 

przy drodze dojazdowej do MultiCentrum oraz osiedla przy ul. ks. J. Popiełuszki 8 
lutego został zamknięty na czas trwania inwestycji. Jej zakończenie zaplanowano 
na koniec lipca 2016 r.

Parking zostanie gruntownie przebudowany. Powstanie 56 miejsc postojowych 
wraz z drogami manewrowymi. Ponadto inwestycja zakłada oświetlenie parkingu 
oraz budowę kanalizacji opadowej.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zwraca się z uprzejmą prośbą o korzystanie 
z alternatywnych parkingów zlokalizowanych w rejonie Basenu „Camena”.

Małopolski Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 
29 stycznia br. orzekł o wstrzymaniu 
z dniem 1 maja użytkowania hali ma-
gazynowej oraz zbiorników magazyno-
wych w związku z brakiem uzyskania 
przez Clif Sp. z o.o. wymaganego prze-
pisami prawa pozwolenia zintegrowa-
nego. Od powyższych rozstrzygnięć 
fi rmie Clif Sp. z o.o. przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do Głównego In-
spektora Ochrony Środowiska w War-
szawie. Odwołanie to winno zostać 
wniesione za pośrednictwem MWIOŚ 
w Krakowie w terminie do 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji.

Clif ma zawiesić działalność
Przypomnijmy, spółka Clif zajmuje 

się składowaniem odpadów na terenie 
byłej Huty Aluminium, bezpośrednio 
sąsiadującym z osiedlem Awaryjnym 
w Skawinie. Wcześniej, po licznych 
protestach mieszkańców Niepołomic 
musiała opuścić tamtejszą strefę gospo-
darczą. Działalność przeniosła do Ska-
winy, na co władze nie miały bezpośred-
niego wpływu, ponieważ działka została 
sprzedana poprzez inny podmiot.

Mieszkańcy Skawiny nie pozostali 
jednak bierni w tej sprawie i zebrali 5 
tysięcy podpisów w ramach akcji pro-
testacyjnej także sprzeciwiając się dzia-
łalności fi rmy.

W związku z tymi faktami Rada 
Miejska w lutym zeszłego roku na se-
sji podjęła jednogłośnie rezolucję w tej 
sprawie i jak czyt. w uzasadnieniu „bę-
dąc reprezentantem interesów miesz-
kańców gminy Skawina, solidaryzu-
jąc się z ich opiniami i obawami oraz 
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
obywateli, kategorycznie sprzeciwia 
się umożliwieniu fi rmie Clif podję-
cia działalności w Skawinie w zakre-
sie magazynowania niebezpiecznych 
materiałów i możliwym w przyszłości 
rozszerzeniu działalności o ich prze-
twarzanie.

(UMiGS)

Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu 
Miasta i Gminy w Skawinie przedstawia zasady 

rekrutacji do następujących placówek edukacyj-
nych:  przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkol-
nych, szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy 
Skawina. Poniżej: kryteria, wnioski i terminarz rekrutacji.

Przedszkola i oddziały przedszkolne:
Rekrutacja 1 marca – 5 maja 2016 r.
Od 1 września br. obowiązkiem przedszkolnym obję-

te są dzieci 6-letnie. W przypadku dzieci już uczęszczają-
cych do przedszkola Rodzice składają jedynie: „Deklarację” 
dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola 
w terminie 23–29 lutego 2016 r. Rodzice, którzy po raz 
pierwszy zapisują dziecko do przedszkola składają: „Wnio-
sek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie: 1–31 
marca 2016.

UWAGA: Wniosek może być złożony do nie więcej niż 
trzech przedszkoli samorządowych, przy czym kolejność pla-
cówek od najbardziej do najmniej preferowanych musi być 
taka sama we wszystkich złożonych wnioskach.

 Szkoły podstawowe:
Rekrutacja 16 maja – 15 czerwca 2016.
Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym 

objęte są dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo 
do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawo-
wej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 
szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma roz-
począć naukę w szkole.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są 
do niej przyjmowane z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej 
będą przyjmowane w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły pod-
stawowej składają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawo-
wej” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym w terminie 16 maja – 1 czerwca 2016 r.

 Gimnazja:
Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są do niego 

przyjmowane z urzędu, po złożeniu odpowiedniego dla szko-
ły formularza zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum będą 
przyjmowane w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza rejonem gimnazjum 
składają „Wniosek o przyjęcie do gimnazjum dziecka za-
mieszkałego poza obwodem gimnazjum” wraz z dokumen-
tami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termi-
narz rekrutacji ustalił Małopolski Kurator Oświaty.

Informacje na temat rekrutacji udzielają poszczegól-
ne placówki. Na ich stronach internetowych znajdują się 
wszelkich dokumentów.

Dodatkowych informacji udziela: Wydział Edukacji, 
Zdrowia i Kultury w Skawinie, Rynek 3, II piętro, pok. 22, 
tel.: 12 277 01 15 lub 12 277 01 45.

(UMiGS)

Zasady rekrutacji do placówek 

edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017

24. Finał WOŚP 
za nami 

10 stycznia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ska-
winie odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, którego organizatorem – już po raz 9 – było Centrum 
Kultury i Sportu przy współpracy ze sztabem WOŚP. Im-
prezę uatrakcyjniły występy dzieci i młodzieży ze skawiń-
skich szkół, przedszkoli oraz grup działających przy CKiS 
w Skawinie. Dzięki zaangażowaniu Skawinian udało się ze-
brać kwotę 12 370,87 zł, w tym z samych licytacji 3 540 zł. Fot. CKiS
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Skawinie w partnerstwie z Liceum 
Ogólnokształcącym i Szkołą Podstawo-
wą nr 2 zaprasza wszystkich, którzy nie 
boją się ducha rywalizacji i chcą spraw-
dzić swoją wiedzę ortografi czną do wzię-
cia udziału w I Dyktandzie Skawińskim. 
Dyktando odbędzie się w sobotę 20 lu-
tego br. o godz. 15.00 w hali sportowej 
przy Liceum Ogólnokształcącym (wej-
ście od ul. Konstytucji 3 maja).

W dyktandzie udział może wziąć 
każdy bez względu na wiek i adres za-
mieszkania. Obowiązuje wcześniejsze 
zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy 
należy dostarczyć (osobiście, pocztą 
tradycyjną bądź elektroniczną) orga-
nizatorowi do 17 lutego, a 20 lutego 
dokonać rejestracji w biurze dyktanda, 
gdzie po okazaniu dokumentu tożsa-
mości, uczestnik otrzymuje zakodowa-
ną kartę. Na dwóch skawińskich wice-

20 lutego – I Dyktando Skawińskie

Sprawdź swoją wiedzę z ortografi i
mistrzów ortografi i czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, a zdobywca tytułu 
mistrza otrzyma czytnik e-booków. 

Gościem specjalnym Dyktanda bę-
dzie Maciej Malinowski, doktor nauk 
humanistycznych, adiunkt w Instytu-
cie Filologii Polskiej na Uniwersytecie 
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, 
mistrz ortografi i polskiej ogólnokrajo-
wego konkursu ortografi cznego DYK-
TANDO, organizowanego przez Ra-
dio Katowice i Program III Polskiego 
Radia. Przygotuje on tekst dyktanda, 
a w przerwie na oczekiwanie wyników 
wygłosi wykład.

Dla wszystkich uczestników orto-
grafi cznych potyczek organizator przy-
gotował konkursy, podczas których za 
prawidłowe odpowiedzi będzie można 
otrzymać nagrody.

Z ważniejszych punktów regu-
laminu należy nadmienić, iż pod-

czas dyktanda nie można korzystać 
z żadnych pomocy naukowych tra-
dycyjnych i elektronicznych urzą-
dzeń. Należy pamiętać o czytelnym 
piśmie, bowiem wszelkie niejasności 
w zapisie będą oceniane na niekorzyść 
uczestnika.

Szczegółowe informacje, Regula-
min oraz formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie internetowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 
www.biblioteka-skawina.pl. 

Sponsorzy dyktanda: ZPH Frezwid; 
ZELPiG s.c. Piotr Pietrzko, Grzegorz 
Pietrzko; Henwal Spółka z.o.o.; Cen-
trum Papieru; Urząd Miasta i Gminy 
w Skawinie, Książka w mieście.

Patroni medialni: Dziennik Polski, 
Radio Wawa, InfoSkawina, Skawina24, 
Gazeta Skawina, TV Skawina, KROP-
KA – Gazeta Twojej Dzielnicy.

(red)

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Skawinie zaprasza organizacje po-
zarządowe z terenu Gminy Skawi-
na do skorzystania z usług Centrum 
Wsparcia NGO. W ramach Centrum 

realizowane będą działania związane 
ze wsparciem doradczo-konsultacyj-
nym na rzecz organizacji pozarządo-
wych, planujących aplikować o środ-
ki fi nansowe spoza budżetu Gminy 

Skawina na potrzeby planowanych 
inicjatyw i projektów oraz wspiera-
jące rozwój organizacji. 

W 2016 r. w ramach Centrum 
Wsparcia NGO organizacje pozarzą-
dowe będą mogły skorzystać z szer-
szego wachlarzu usług. Tegorocznym 
novum jest między innymi możli-
wość skorzystania z darmowych po-
rad prawnych i księgowych, wzięcia 
udziału w cyklu szkoleń, a także wy-
pracowania indywidualnego planu 
rozwoju organizacji. 

Celem działalności Centrum 
Wsparcia NGO jest wzmocnienie 
potencjału organizacji pozarządo-
wych z terenu Gminy Skawina po-
przez organizację szkoleń i wskazy-
wanie możliwości doskonalenia się 
organizacji, a także zwiększenie za-
kresu możliwości uzyskania środków 
fi nansowych na działania realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe 
oraz poprawy ich efektywności i ja-
kości pracy.

(UMiGS)

Rusza Centrum Wsparcia NGO

• 18-19 lutego – Hala Widowiskowo-Sportowa 
ROZGRYWKI W TENISIE STOŁOWYM
Do Skawiny przybędzie ponad 300 uczniów ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, aby zmierzyć się w teni-
sie stołowym w turniejach indywidualnych i drużynowych. 
W ciągu dwóch dni zostaną wyłonieni mistrzowie powiatu 
krakowskiego oraz reprezentacja do etapu rejonowego. 

• 26 lutego godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół”
Spotkanie w ramach Skawińskiej Akademii Wiedzy 

i Umiejętności (temat: Rumunia). Wstęp wolny.

• 5 marca godz. 16.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa 
Kabaretu Skeczów Męczących 
Sprzedaż biletów w cenie – 45 zł, 50 zł, 55 zł: przez Inter-

net: www.kabaretowebilety.pl, www.biletynakabarety.pl oraz 
na Basenie „Camena” w kiosku tuż przy wejściu do budynku.

• Drugi poniedziałek miesiąca godz. 17.30 – Pałacyk 
„Sokół”
TEATR DZIECIOM – nowy cykl spotkań z najmłod-

szymi sympatykami teatru. Prezentowane będą spektakle 
o różnej tematyce w kilku formach teatralnych, np. żywy plan, 
teatr lalek, pantomima:

– 14 marca – przedstawienie pt. „Dobre uczynki” opar-
te na klasycznej baśni Andersena i braci Grimm. Po-
dzielone będzie na dwie części teatralną i edukacyjną

– 11 kwietnia – „Ekokosmita”. Publiczność przeżyje 
przygodę związaną z poznaniem ochrony środowi-
ska i segregacji śmieci. 

Bilety w cenie 10 zł w sprzedaży w kasach Centrum Kul-
tury i Sportu w Skawinie oraz w Pałacyku „Sokół” na godzinę 
przed spektaklem.

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina

tel. (12) 256-95-60; 

www. ckis.pl
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Szpital Św. Rafała mieszczący się przy 
ulicy Bochenka (Kurdwanów) w Krakowie, 
jest w pełni gotowy na uruchomienie Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego, zarówno 
w obszarze sprzętowym, jak i personalnym, 
podkreślano na konferencji, która odby-
ła się 3 lutego br. z udziałem konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ra-
tunkowej oraz przedstawicieli szpitala.

– Ostateczna decyzja zależy już teraz 
tylko od Małopolskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz pozytywnej decyzji Wojewody Mało-
polskiego. Jeżeli takie decyzje zostaną podjęte 
w najbliższym czasie, istnieje realna szansa 
na uruchomienie SOR-u jeszcze w tym roku  
– informuje Adrian Stanisz, rzecznik pra-
sowy Scanmed S.A., spółki prowadzącej 
Szpital św. Rafała.

Szpital św. Rafała stanowi istotny ele-
ment systemu zabezpieczenia zdrowia dla 
ponad 250 000 mieszkańców południo-
wych terenów Krakowa. Wg danych szpi-
tala, Izba Przyjęć już teraz działa w trybie 
ostrym, w czasie jednego dyżuru udziela-
jąc pomocy blisko 60 pacjentom w stanach 
nagłego zagrożenia życia czy zdrowia. 
W 2015 roku w Izbie Przyjęć zrealizowa-
no 14 789 świadczeń i przyjęto ponad 3 
500 pacjentów w stanach zagrożenia życia. 
Placówka zajmuje też szczególne miejsce 
na medycznej mapie Krakowa, ze wzglę-
du na położenie w sąsiedztwie głównych 
szlaków komunikacyjnych (południowa 
obwodnica miasta oraz część „Zakopian-
ki”), które predysponują ją do zabezpie-
czania opieki dla ofi ar wypadków komu-
nikacyjnych. 

Fot. Scanmed

Szpital św. Rafała ubiega się o przekształcenie Izby Przyjęć w SOR

Czy Kraków zyska nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Gotowość i zasadność utworzenia 
nowego SOR-u podkreśla Józefa Job, dy-
rektor Szpitala św. Rafała.

– Znakomite zaplecze, obejmujące mię-
dzy innymi 12-łóżkowy Oddział Intensyw-
nej Terapii z możliwością rozszerzenia licz-
by miejsc, pełnoprofi lowe oddziały mogące 
zaopatrywać urazy wielonarządowe oraz 
fachowy personel medyczny, który dysponu-
je dużym doświadczeniem w pracy w trybie 
ostrym, predysponuje placówkę do tego, by 
prowadzić Szpitalny Oddział Ratunkowy 
– mówi dyrektor Józefa Job.

Niestety NFZ stoi na stanowisku, że 
Kraków pod względem świadczenia w szpi-
talnych oddziałach ratunkowych jest jednym 
z najlepiej zabezpieczonych miast w Polsce, 
wobec powyższego nie ma potrzeby tworze-
nia SOR-u w szpitalu św. Rafała, poza tym 
nie spełnia on wymogów formalnych.

– Podstawowym wymogiem – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami jest posiada-
nie oddziału chorób wewnętrznych, którego 
szpital nie ma. Ponadto wojewódzki plan 
działania systemu państwowego ratowni-
ctwa medycznego tworzony przez Wojewodę 
Małopolskiego nie obejmuje w swojej struk-
turze szpitalnego oddziału ratunkowego 
w Szpitalu im. Św. Rafała, co jest również 
warunkiem koniecznym, jaki powinien speł-
nić szpital – informuje Aleksandra Kwie-
cień, rzecznik prasowy Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Warto 
także zwrócić uwagę, że dla pacjenta fakt, 
czy szpital posiada SOR, czy izbę przyjęć nie 
ma znaczenia z punktu widzenia opieki me-
dycznej. W przypadku obu oddziałów pacjen-
ci są przyjmowani w trybie nagłym lub ratu-

jącym życie. W części przypadków pacjent po 
uzyskaniu pomocy w SOR lub izbie przyjęć 
może wrócić do domu, pozostali chorzy – po 
wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani 
do oddziałów szpitalnych lub przekazywani 
do innych placówek specjalistycznych.

Innego zdania jest prof. dr hab. n. med. 
Leszek Brongel, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie medycyny ratunkowej, który 
popiera koncepcję rozwojową Szpitala św. 
Rafała. – Kraków potrzebuje jeszcze co naj-
mniej jednego SOR-u, aby skrócić czas dotarcia 
Zespołów Ratownictwa Medycznego i dostoso-
wać go do wymogów ustawowych oraz zmniej-
szyć kolejki na innych oddziałach ratunkowych 
czy Izbach Przyjęć. Otwarcie SOR w Szpitalu 
Św. Rafała byłoby dopełnieniem krakowskiej 
sieci oddziałów ratunkowych – podkreśla prof. 
dr hab. n. med. Leszek Brongel.

Formalnych przeszkód nie widzi też 
sam szpital. – Warunkujący otwarcie SOR-u, 
oddział wewnętrzny został już uruchomiony. 
Uzyskał pozytywną decyzję Sanepidu i jest 
wpisany do rejestru prowadzonego przez Wo-
jewodę. W dalszym ciągu natomiast, oczekuje 
na uzyskaniu kontraktu z NFZ. W odniesie-
niu do lądowiska dla śmigłowców ratowni-
czych, pragniemy dodać, że Ministerstwo 
Zdrowia zliberalizowało przepisy dotyczące 
tego obszaru – mówi Adrian Stanisz.

Natomiast Joanna Szyman, prezes 
Zarządu Grupy Scanmed zapewnia, że 
szpital dokona wszelkich starań o prze-
kształcenie Izby Przyjęć w SOR.

– Jego uruchomienie pozwoli placów-
ce objąć opieką wyższą niż dotychczas licz-
bę chorych oraz ofi ar wypadków. W związ-
ku z powyższym Szpital św. Rafała będzie 
ubiegać się o przekształcenie Izby Przyjęć 
w SOR – mówi Joanna Szyman.

W Szpitalu św. Rafała funkcjonu-
ją oddziały: internistyczny, ortopedii 
i traumatologii, neurochirurgii, chirurgii 
ogólnej, onkologicznej, chirurgii jedne-
go dnia, ginekologii, urologii, anestezjo-
logii i intensywnej terapii, a także ponad 
40 poradni specjalistycznych i  rehabi-
litacyjnych oraz pracownie diagnosty-
ki obrazowej. Na terenie szpitala działa 
również Centrum Kardiologii.  (red)

W odpowiedzi na potrzeby rosnącej 
liczby pacjentów, Ministerstwo Zdrowia 
wprowadziło program lekowy dla cho-
rych na ciężką astmę alergiczną. Pro-
gram jest prowadzony w 38 ośrodkach 
w Polsce. W województwie małopol-
skim jest to pięć placówek z Krakowa: 
Szpital Specjalistyczny, Oddział Cho-
rób Wewnętrznych i Alergologii, przy 
ul. Skarbowej 4, Szpital Uniwersytecki, 
Oddział Pulmonologii oraz Oddział 
Alergii i Immunologii, przy ul. Skawiń-
skiej 8, Szpital Uniwersytecki, Oddział 
Toksykologii, przy ul. Śniadeckich 10, 
oraz Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię-
cym, Oddział Pulmonologii, Alergolo-
gii i Dermatologii przy ul. Wielickiej 
265, jak również w Chrzanowie w Szpi-
talu Specjalistycznym, Oddział Pulmo-
nologii, przy ul. Topolowej 16.

Z programu lekowego dla chorych 
na astmę ciężką skorzystać mogą pacjenci 
powyżej 12. roku życia z ciężką, niekon-
trolowaną alergiczną astmą oskrzelową, 
z alergią na alergeny całoroczne potwier-

Ciężka astma alergiczna

Bezpłatne leczenie
dzoną punktowymi testami skórnymi lub 
testami swoistego IgE. Program obejmu-
je pacjentów o masie ciała 20–150 kg, nie-
palących tytoniu, u których wykluczono 
inne mechanizmy (choroby współistnie-
jące) powodujące ciężki przebieg astmy 
innych niż reakcja organizmu na cało-
roczne alergeny wziewne.

Ponadto pacjenci muszą spełniać co 
najmniej trzy z poniższych kryteriów:
•  objawy niekontrolowanej astmy,
•  trzy lub więcej epizodów zaostrzeń 

w roku wymagających stosowania sy-
stemowych glikokortykosteroidów 
lub zwiększania ich dawki u osób, 
które stosują je przewlekle,

•  hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 
miesięcy z powodu zaostrzenia ast-
my, 

•  incydent ataku astmy zagrażający ży-
ciu w przeszłości,

•  utrzymująca się obturacja dróg odde-
chowych, 

•  pogorszenie jakości życia z powodu 
astmy.

Pacjent jest kwalifi kowany do udzia-
łu w programie przez Zespół Koordyna-
cyjny do Spraw Leczenia Biologicznego 
w Ciężkiej Astmie Alergicznej powoła-
ny przez Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Przyczynami choroby są czynniki ge-
netyczne, a także źle leczone lub w ogóle 
nieleczone infekcje lub ciężkie przezię-
bienia. Czynnikiem sprzyjającym roz-
wojowi astmy ciężkiej alergicznej jest 
palenie papierosów zarówno aktywne 
jak i bierne. Jeśli choroba nie jest dobrze 
kontrolowana mogą wystąpić zaostrze-
nia pomimo zastosowania optymalnego 
leczenia. Dlatego każdy chory powinien 
znaleźć się pod specjalistyczną opieką 
na wysokim poziomie w wyspecjalizo-
wanym ośrodku i stałą kontrolą lekarza.
 (UMK)

Fot. freeimages.com

3 lutego br. na sesji Rady Miasta 
Krakowa radni podjęli rezolucję w spra-
wie podpisania kontraktu przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia z Centrum Cy-
klotronowym Bronowice w Instytucie 
Fizyki Jądrowej PAN. 

Jak czytamy w uzasadnieniu tego 
apelu skierowanego do Ministra Zdro-
wia, ta jedyna w Polsce aparatura uznana 
za skuteczną w walce z nowotworami, 
poprzez brak kontraktu z NFZ nie jest 
w pełni wykorzystywana, a pacjenci wy-
magający takiego leczenia kierowani są 
poza granice naszego kraju.

Centrum Cyklotronowe Bronowi-
ce w Krakowie ofi cjalnie zostało otwar-
te w październiku ubiegłego roku. To 
jedyne w Polsce i jedno z niewielu na 
świecie miejsce, gdzie można przepro-
wadzać innowacyjną, jedną z najlep-
szych współcześnie rozwijanych metod 
nieinwazyjnego leczenia skompliko-
wanych nowotworów. Ośrodek przy-
gotowany jest na przyjęcie pacjentów. 
Instytut Fizyki Jądrowej nie jest jed-
nak podmiotem wykonującym dzia-
łalność leczniczą i może udzielać in-
formacji jedynie na temat posiadanej 
aparatury. Jeśli chodzi o wskazania 
medyczne do radioterapii protono-
wej i możliwości leczenia należy się 
kontaktować z lekarzem onkolo-
giem, z wojewódzkimi konsultanta-
mi w dziedzinie radioterapii onkolo-
gicznej lub z konsultantem krajowym 
w dziedzinie radioterapii onkolo-
gicznej (więcej o Centrum na www.
ifj .edu.pl/ccb).

Budowa Centrum Cyklotronowego 
Bronowice trwała cztery lata, choć jego 
powstanie zainicjowano już w  2006 
roku. 

W ramach dwóch projektów, dofi -
nansowanych w dużej mierze ze środ-
ków unijnych, powstał ośrodek badaw-
czy wyposażony w Cyklotron Proteus 
C-235, halę eksperymentalną, stanowi-
sko radioterapii gałki ocznej i halę tera-
peutyczną z dwoma stanowiskami gan-
try, służącymi do terapii nowotworów 

Centrum Cyklotronowe Bronowice

Nieinwazyjne leczenie 

skomplikowanych nowotworów
umiejscowionych w różnych częściach 
ciała człowieka.

12 stycznia br. Instytut podpisał 
dokument przedłużający współpracę ze 
Szpitalem Uniwersyteckim w Krako-
wie. Umowa dotyczy terapii protonowej 
nowotworów gałki ocznej dla pacjen-
tów szpitala. Zabiegi radioterapii pro-
tonowej gałki ocznej w Instytucie od-
bywają się od 2011 roku. Do 2013 roku 
jednak wykonywano je w ramach tzw. 
eksperymentu medycznego. Do końca 
2015 roku przeprowadzono ją dla po-
nad 100 pacjentów. 

Radioterapia protonowa jest jedną 
z metod leczenia nowotworów oka. W te-
rapii tej do napromieniania guza stosu-
je się odpowiednio uformowaną wiązkę 
protonów. Charakterystyczne dla radio-
terapii protonowej jest to, że odpowied-
nia dawka promieniowania jest precyzyj-
nie dostarczana do leczonego nowotworu 
przy jednoczesnym zmniejszonym na-
promienieniu zdrowej tkanki otaczają-
cej guz, co ogranicza skutki uboczne le-
czenia. Radioterapia protonowa pozwala 
skutecznie niszczyć guzy i jednocześnie 
oszczędzać narządy krytyczne, takie jak 
nerw wzrokowy, plamka żółta, soczewka. 
Dzięki temu pacjent ma dużą szansę na 
zachowanie widzenia w leczonym oku, 
a co ważniejsze na powrót do zdrowia.

Od Redakcji: 
Niestety tej szansy nie dostała Ania. 

W kwietniu 2010 r. na łamach „Kropki” 
publikowałyśmy przygotowany wspól-
nie artykuł o istotnej roli psychoonkologii 
w leczeniu chorych na nowotwory i list jej 
córki, która do końca wierzyła, że mama 
wyzdrowieje. Rok później Ania odeszła. 
Miała zaledwie 34 lata. Pozostawiła 
11-letnią córeczkę, męża i wszystkich, któ-
rzy ją kochali. Z czerniakiem oka walczyła 
dłużej niż przewidują statystyki medycz-
ne. Żywię głęboką nadzieję, że podjęta 
w lutym, na sesji Rady Miasta Krakowa 
rezolucja wpłynie na decyzje stosownych 
urzędów, co być może pozwoli ocalić choć 
jedno ludzkie życie.

Renata Piętka

Krakowscy Radni Miejscy Radni z Komisji Zdrowia, Profi laktyki oraz Uzdro-
wiskowej pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Kra-
kowa w sprawie podziału środków fi nansowych na poszczególne programy polityki 
zdrowotnej realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdro-
wy Kraków” 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego na lata 2016–2018. 

Podmioty, które realizować będą poszczególne programy wyłonione zostaną do 
31 marca br., a umowy z nimi mają zostać podpisane do 15 kwietnia. Zarządzenie 
zakłada m.in., że na Program profi laktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży 
szkolnej w ciągu 3 lat przeznaczonych zostanie rocznie 200 tys., na Program profi -
laktyki próchnicy u dzieci – 160 tys. zł, a na Program zdrowotny w zakresie prewen-
cji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa 
małopolskiego – 80 tys. zł. (RMK)

Ile na programy ochrony zdrowia?

Woda dla zdrowia
Program „Woda dla zdrowia” rozpoczyna już 10 rok działalności. Na stronach 

portalu można odnaleźć wiele cennych i wiarygodnych informacji o wodzie, arty-
kułów poświęconych walorom zdrowotnym wód mineralnych, leczniczych, źród-
lanych czy wód stołowych. 

Portal ma charakter edukacyjno-informacyjny, a celem jest popularyzacja wie-
dzy na temat zdrowotnych walorów wody, jako produktu niezbędnego dla życia 
człowieka, szczególnie jako najważniejszego środka spożywczego oraz czynnika słu-
żącego terapii i pielęgnacji ciała. Więcej informacji na www.wodadlazdrowia.pl.

(UMK)
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Pojęcie detoks znane jest z tera-
pii uzależnień – to po prostu odtrucie 
organizmu człowieka ze szkodliwych 
substancji (alkohol, narkotyki). Detoks 
ma na celu regenerację stanu fi zyczne-
go człowieka. Okazuje się, że nie tylko 
z alkoholu i narkotyków trzeba oczysz-
czać organizm. Zanieczyszczone po-
wietrze, duża ilość sztucznej przetwo-
rzonej żywności i leków,  nie zawsze 
sprawdzonych suplementów sprawia, 
że nasze organizmy tracą zdolność sa-
modzielnego oczyszczania się z tok-
syn. Dlatego w tym procesie trzeba so-
bie pomóc, stosując odpowiednią dietę 
i przywracając biologiczną równowagę 
fl ory jelitowej. 

Zanim zaczniemy kuracje oczysz-
czające warto zmienić zimowy jadłospis 
na lżejszy – wiosenny, tzn. mniej potraw 
tłustych, mięsnych, a w ich miejsce – da-
nia warzywno-zbożowe. W oczyszcza-
niu i odtruwaniu organizmu pomocne 
są herbatki ziołowe i świeże soki. Ku-
rację należy prowadzić przez 8–10 dni. 
W tym czasie trzeba wypijać około 
2 litry wybranej herbatki lub rozcień-
czonego soku. 

Oczyszczające zioła
Pokrzywa, kwiat ko-

canki, cykoria podróż-
nik (korzeń i ziele), perz, 
czernica, brzoza, po-
ziomki, jarzębina, bez, 
wrzos, ucap, karczoch, 
pięciornik, owoc bzu 
czarnego. Zioła wybrane 
do tej mieszanki pomogą 
w szybkim czasie usunąć 
z organizmu zbędne pro-
dukty przemiany materii, a jedno-
cześnie wzbogacą nas w cenne mine-
rały i witaminy.

Szczególnie korzystnie działa po-
krzywa, jeden z najlepszych natural-
nych wzmacniaczy i oczyszczaczy or-
ganizmu. Zawiera kompleks cennych 
polisacharydów (materiał zapasowy 
wykorzystywany w razie niedobo-
rów i materiał budulcowy komórek) 

REKLAMA

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

DETOX na nowy rok
i lektynę (białko odpowiedzialne za 
odporność), jest bogatym źródłem 
żelaza oraz wapnia. Ma działanie mo-
czopędne, może więc też pozytywnie 
wpływać na problemy z drogami mo-
czowymi.

Lukrecja, cynamon, korzeń ło-
pianu, imbir, mniszek lekarski, 
koper włoski, anyż, owoce jałow-
ca, kolendra, kardamon, czarny 
pieprz, pietruszka, szałwia, goździ-
ki, kurkuma. Ta Ayurvedyjska herbata 
oczyszczająco-rozgrzewająca zawiera 
kombinację ziół i przypraw, które w In-
diach używane są od wieków, aby wspo-
magać proces oczyszczania poprzez 
wzmocnienie wewnętrznej energii og-
nia i powietrza. Subtelne przesłanie tej 
herbaty to „słodka odnowa”. Harmonij-
ną mieszanką słodyczy lukrecji i ostroś-
ci imbiru w połączeniu z cenionym od 
dawien dawna mniszkiem i korzeniem 
łopianu doskonale oczyścimy organizm 
z toksyn wprowadzając jednocześnie 
równowagę. 

Kuracja sokami
Nie tylko oczyszcza, ale dostarcza 

też potrzebnych witamin i minerałów. 
Każdy może skomponować własne na-

poje wybierając składniki dostęp-
ne lokalnie i sezonowo. Najlepsze 
rezultaty osiągniemy przygotowu-
jąc świeżo wyciśnięte soki, warto 
więc nabyć wyciskarkę, by co rano 
wypić szklankę lub dwie soku. 

Szczególnie polecany jest 
sok z fenkuła (kopru włoskiego) 
i z selera naciowego w połączeniu 
z marchwiowym, jabłkowym lub 
pomidorowym.

Seler naciowy – chrupiące łodygi 
o świeżym orzeźwiającym smaku wy-
kazują działanie oczyszczające, nawil-
żające skórę i  nadające jej gładkość. 
Sok z selera likwiduje obrzęki i chro-
ni organizm przed wolnymi rodnikami 
zawiera dużo witaminy C oraz wita-
miny z grupy B, E i PP, kwas foliowy 
oraz minerały: fosfor, wapń, cynk, potas, 
magnez i żelazo. Intensywnie pobudza 

przemianę materii i usuwając szkodliwe 
produkty uboczne.

Fenkuł przyspiesza metabolizm, 
zawiera silne przeciwutleniacze, które 
zapobiegają rozwojowi komórek rako-
wych.

Sok z marchwi i selera naciowego:
0,5 l soku z marchwi, 0,25 l soku 
z selera naciowego, ząbek czosnku, 
łyżka posiekanej natki pietruszki – 
wszystko razem zmiksować.

Sok z selera naciowego:
seler przepuść przez sokowirówkę, 
dodać trochę soku pomidorowego 
lub jabłkowego i rozcieńczyć lek-
ko wodą.

Sok z fenkuła (kopru włoskiego) 
– bulwę fenkuła pokroić i przepuść 
przez sokowirówkę, można połą-
czyć z sokiem jabłkowym.

Zielone koktajle, czyli oczyszczające 
smoothies

Są prostsze w wykonaniu niż wyci-
skane soki, ostatnio coraz bardziej po-
pularne, również w naturalny sposób 
oczyszczają organizm – dzięki sałatom 
bogatym w chlorofi l. Chlorofi l znako-
micie oddtruwa  narządy wewnętrzne, 
niszczy chorobotwórcze bakterie, grzy-
by i komórki nowotworowe. Szczególnie 
zalecane są smoothies z jarmużem w roli 
głównej, jako że jest to jedno z najzdrow-
szych warzyw – zawiera witaminy A, C 
i K oraz kwas foliowy i wapń, a do tego 
jest dostępne niemal cały rok. 

Smoothie z jarmużem: 
2 – 3 liście jarmużu bez łodyg i zgru-
bień, kilka plastrów ananasa lub 
1 jabłko, 1 banan, sok z 1 pomarań-
czy  miksujemy blenderem do uzy-
skania gładkiej masy. Jeśli całość jest 
zbyt gęsta, dajemy wody mineralnej 
lub kokosowej. 

Podsumowując trzeba zaznaczyć, że 
nie pomoże dieta, herbatki, soki, jeśli nie 
zaserwujemy sobie odpowiedniej porcji 
ruchu. Aktywność fi zyczna prowadzi do 
regeneracji komórkowej, co skutkuje no-
wymi zasobami energii i zwiększoną od-
pornością na choroby. Biovert

Żyjemy w czasach zdominowanych 
przez choroby cywilizacyjne co sprawia, 
że powinniśmy skupić większą uwagę 
na prowadzeniu zdrowego trybu życia. 
Aby w pełni cieszyć się zdrowiem 
nie wystarczy 
zbilansowana dieta 
oraz aktywność 
fi zyczna, warto 
również pochylić się 
nad ogólną kondycją 
swojego organizmu i co 
pewien czas zainwestować 
w badania diagnostyczne 
przeznaczone dla swojej 
grupy wiekowej.

W związku z tym zain-
westuj w swoje zdro-
wie i wykonaj od-
płatny pakiet badań 
przesiewowych w za-
kresie chorób układu 
krążenia. W związku 
z narastającym wskaź-
nikiem zachorowań na cho-
roby tarczycy można wykonać ba-
danie TSH. Określenie poziomu 
glukozy oraz wykonanie lipidogramu 
to najprostszy sposób zapobiegania 
zaburzeniom metabolicznym orga-
nizmu, miażdżycy oraz chorób układu 
krążenia, które nieleczone mogą 
doprowadzić do cukrzycy, zawału lub 
udaru. 

Obserwowane pozytywne zja-
wisko coraz większej świadomości 
w społeczeństwie tematyki onkolo-
gicznej, a co za tym idzie samokon-
troli w kierunku wczesnego wykrywa-
nia chorób nowotworowych powinno 
Państwa zachęcić do wykonania ba-
dań przesiewowych w tym zakresie 
np. PSA, cytologii czy też mammo-
grafi i.

Należy też zwrócić uwagę na prob-
lematykę wirusowego zapalenia wą-
troby (WZW), często zwanej „cichym 
zabójcą”. Wyróżniamy kilka typów 
WZW np. B i C. Przenoszone są one 
drogą krwiopochodną, a typ B również 
pozostałymi wydzielinami naszego or-

ganizmu jak ślina, sperma, łzy, pot. Jest 
też typ A WZW zwany żółtaczką po-
karmową, czy też chorobą brudnych 
rąk, często obecnie spotykany w kra-
jach azjatyckich, jak i afrykańskich. 
Przebieg jej jest wielokrotnie skryty 
i bezobjawowy, często przechodzą-
cy w proces przewlekły prowadzący 

do marskości wątroby lub 
nowotworów wątroby. 
W tym miejscu zadaje-

my sobie pytanie, a co 
ja mogę z tym zrobić, 
jak mogę chronić sie-

bie i swoich bliskich? 
Zawsze pierwsza odpo-

wiedź jest jedna pro-
fi laktyka. Wykonaj 
sobie stosowne te-
sty na wykrywa-
nie wirusa typy B 

lub C, a jeżeli byłeś 
szczepiony to oznaczenia 

miana przeciwciał. Można też 
poddać się szczepieniom ochronnym 
przeciwko WZW A i B. 

Chcemy także zachęcić Państwa 
do wykonania sobie oznaczenia gru-
py krwi. Po wykonaniu badania otrzy-
macie Państwo plastikową KREW 
KARTĘ na wzór dowodu osobiste-
go. Pojawia się pytanie, a po co wyko-
nać badanie? Odpowiadamy przecież 
każdy może nagle zostać ofi arą wy-
padku lub wymagać operacji w trybie 
nagłym, a posiadanie oznaczenia gru-
py krwi bardzo ułatwi działanie służb 
medycznych.

Wszystkie te badania oraz wiele 
innych pakietów (np. hormonalnych, 
alergologicznych, reumatologicznych 
oraz badań w kierunku wykrywania 
nowotworów itp.) można odpłatnie 
wykonać w Laboratorium Central-
nym NZOZ Kraków-Południe po-
siadającym certyfi katy uczestnictwa 
w ogólnopolskich i międzynarodo-
wych sprawdzianach wyników oraz 
spełniającym normy ISO 9001:2008 
oraz ISO 14001:2004. 

lek. med. Tomasz Winkowski 

Nie oszczędzaj na zdrowiu, 
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Bieżące informacjemiejskie i z dzielnic
lubię to

kropkagazeta

Bieżące informacje

Człowiek, który porusza się w tłumie, nie dojdzie dalej niż inni.
Ten, który chodzi samotnie, może znaleźć się tam, gdzie nikogo przed nim nie było. Alan Ashley Pitt

1 2

6

3 4 5 6

7

  

8

7

9 10

5

11

 

12

2 

13

9

14 15

 

16 17

8

18 19

20 21

4

22 23

24

 

25 26

 

27 28 29

30

10

31

1

32

3

POZIOMO:

 2)  może być urodzinowy

 4)  sportowa koszulka z kołnierzykiem

 7)  ciepły wafel ze śmietaną lub 

dżemem

 8)  dawna opłata drogowa

 9)  uchylenie się przed ciosem

11)  czworonożna przyjaciółka Stasia 

i Nel

13)  do pisania na tablicy

15)  siły zbrojne

18)  płynny tłuszcz roślinny

19)  surfi ngowa lub snowboardowa

20)  grozi osobie żyjącej w ciągłym 

stresie

24)  sprzęt fotografa

27)  dureń, kretyn

30)  pocztowe zawiadomienie o 

przesyłce

31)  wiązany przez eleganta

32)  konkurencja narciarska

PIONOWO:

 1)  ratuje turystów w Tatrach

 2) ciężka praca, znój

 3)  drganie mięśni twarzy

 4)  startowy na lotnisku

 5)  Sharif, znany aktor fi lmowy

 6)  futerał na okulary

10)  upomnienie służbowe

12)  stolica Iraku

13)  ryczy na pastwisku

14)  załoga, drużyna

16)  do smarowania pieczywa

17)  zespół Marka Grechuty

21)  stałe miejsce pracy, posada

22)  adnotacja w księdze wieczystej

23)  prawy prosty na ringu

25)  smukłe zielone warzywo

26)  zagłębienie terenu wzdłuż drogi

28)  zespół rockowy z Radomia

29)  dalszy plan obrazu

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 18.02.2016 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
do Ośrodka 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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Kraków, ul. Domowa 3, tel. 508 125 226
(koło pętli autobusowej Skotniki-Szkoła)

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl

 


