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e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

ul. Raciborska 17, Kraków

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej

PROMIS

ŻALUZJE   ROLETY
MOSKITIERY  FOLIE

CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

  12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl
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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
Kliny

AvAngArde
ul. Jachimeckiego 1
Kostrze

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

Kaufland
ul. norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Supermarket  
ul. Komuny Paryskiej 1A, 
Kliny 

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 Parafialny, 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

Kraków – Dzielnica VIII Skawina

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

CK „RUCZAJ”, 
ul. rostworowskiego 13

Ko Pychowice, ul. Ćwikłowa 1
Ko skotniki, ul. Batalionów Chłopskich 6 
tyniecki Klub Kultury, ul. dziewiarzy 7

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93favorit

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

TERESKO

Supermarket
ul. lubostroń 15

Supermarket
ul. Krakowska 19A

ul. Żwirki i Wigury 11

Firma stokrotka sp. z o.o. jest pol-
ską siecią supermarketów oraz mar-
ketów spożywczych, która powsta-
ła w 1994 roku w lublinie. W 2013 
roku przedsiębiorstwo rozpoczęło 
jeszcze intensywniejszy rozwój dzię-
ki utworzeniu własnej sieci logistycz-
nej, jak i wprowadzeniu nowocześniej 
wizualizacji sklepów. tego samego 
roku uruchomiono sieć franczyzową, 
umożliwiającą nawiązanie współpracy 
z właścicielami prywatnych sklepów. 
obecnie przedsiębiorstwo liczy ponad 

340 sklepów i dynamicznie zwiększa 
tę liczbę.

„zakupy jak z płatka” to myśl prze-
wodnia sieci, wyrażająca szybkość oraz 
wygodę podczas zakupów, które dzięki 
bogatemu asortymentowi są dostosowa-
ne do potrzeb całej rodziny. oferta sto-
krotki cieszy się wieloma pozytywnymi 
względami, przede wszystkim codzien-
nymi dostawami świeżego mięsa, wę-
dlin oraz warzyw i owoców, które speł-
niają standardy najwyższej jakości oraz 
szeroki wybór dostępnych gatunków. 

dodatkowo w ofercie sklepów można 
wyróżnić świeże pieczywo odpiekane na 
miejscu, jak i dostarczane od lokalnych 
dostawców.

W tym roku sieć rozpoczęła wzbo-
gacanie swojego asortymentu o pro-
dukty prozdrowotne i wystartowała ze 
swoim autorskim projektem „stokrot-
ka na zdrowie!”, którego twarzą zosta-
ła Monika dajkowska-Bichta – ekspert 
w dziedzinie żywienia oraz dietetyk kli-
niczny.

Misją akcji „stokrotka na zdrowie!” 
jest rozpowszechnianie trendu zdrowe-
go trybu życia oraz odżywiania. na stro-
nie internetowej www.stokrotkanazdro-
wie.pl można znaleźć pomocne porady 
dietetyka, bazę zdrowej wiedzy, a także 
ciekawe przepisy na pyszne i zdrowe da-
nia na każdą porę dnia. Więcej informa-
cji na www.stokrotka.pl. (red)

Nowy punkt kolportażu na Klinach 

„KROPKA” dostępna również 
w supermarkecie Stokrotka

 
 

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

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl
• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, 
 osobowych, majątkowych; postępowania spadkowe
• obsługa prawna firm; analiza i przygotowanie umów
• reprezentacja przed sądami, w tym „elektronicznym” 
 sądem w Lublinie; windykacja należności

 

Stokrotka Sp. z o.o. jest kolejnym partnerem, który uzupełnia rozległą mapę 
kolportażu naszej gazety. Od  maja „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” 
dostępna jest również w Supermarkecie Stokrotka na Klinach przy  
ul.  Komuny Paryskiej 1A (wjazd na parking z ul. Zawiłej). Miesięcznik 
dostępny będzie na stojaku prasowym ustawionym w widocznym miejscu. 
Sklep otwarty jest w godzinach: 07:00-21:30 (pon.–sob.) i 08:00-21:00 
(niedziela). W budynku znajdują się również apteka, poczta i punkt lotto.
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zawody Pucharu Świata 
w rock’n’roll-u akrobatycznym, 
które odbyły się 23 kwietnia br. 
w hali ośrodka sportu i rekreacji 
Kolna zgromadziły światową czo-
łówkę zawodników w tej dyscypli-
nie sportu. rywalizowano w czte-
rech klasach: juniorów, młodzików 
oraz seniorów w klasie B i klasie 
głównej.

W tym roku sukcesy odnoto-
wali także reprezentanci Polski. 
Juniorzy Aleksandra Batko i Filip 
Warzecha wywalczyli finałowe 5 
miejsce w swojej kategorii. trenują 
razem od 6 lat w Klubie Podwawel-
ski. Mają na swoim koncie Mistrzo-
stwo Polski kategorii młodzików 
oraz Mistrzostwo Polski kategorii 
juniorów.

Wielkim sukcesem Polaków za-
kończyła się rywalizacja w najważ-
niejszej, klasie głównej. zwycięstwo 
wywalczyli Anna Miadzielec i Jacek 
tarczyło. Para z zielonej góry to 
trzykrotni Mistrzowie Świata i zdo-
bywcy pierwszego miejsca w World 
dance sport games. to ich pierwszy 
– i jakże udany – udział w top ten 
World Cup w Krakowie.

Publiczność, która licznie przy-
była do hali ośrodka sportu i rekre-
acji Kolna obejrzała efektowne i emo-
cjonujące widowisko, a organizatorzy 
po raz kolejny stanęli na wysokości 
zadania. 

(red), fot. P. Dudzik

Puchar Świata w Rock’and’rollu Akrobatycznym

Efektowne widowisko i sukcesy Polaków

Zwycięscy w klasie głównej - Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło na podium. 

Najlepsze polskie pary Pucharu Świata 2016: Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło oraz Aleksandra Batko i Filip Warzecha. 

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail:  redakcja@kropka-gazeta.pl

kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl
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Nowy portal biblioteczny
Cztery biblioteki miejskie, ponad milion książek i jedna społeczność – tak w skrócie 

scharakteryzować można uruchomiony właśnie nowy regionalny portal biblioteczny.
Krakowskie biblioteki miejskie: Krowoderska, nowohucka, Podgórska i Śródmiej-

ska Biblioteka Publiczna uruchomiły regionalny portal biblioteczny www.krakowczy-
ta.pl, który łączy w sobie funkcje wyszukiwarki książek i portalu społecznościowego. 

Krakowczyta.pl to nowoczesne narzędzie, którego sercem jest olbrzymi kata-
log, pozwalający w jednym miejscu wyszukiwać książki z czterech krakowskich bi-
bliotek miejskich. oprócz tradycyjnych zbiorów, użytkownicy równocześnie mogą 
przeszukiwać elektroniczne zasoby internetowej biblioteki „Wolnych lektur” oraz 
wirtualnej czytelni „iBUK libra”. (UMK)

od początku marca każda oso-
ba zainteresowana aktywnym spędza-
niem czasu wolnego, może wziąć udział 
w bezpłatnych zajęciach nordic walking 
prowadzonych w ramach miejskiego 
programu sportowego pn. „Krakowskie 
Ścieżki nordic Walking”.

Każda ze ścieżek nordic walking 
jest usytuowana w malowniczej loka-
lizacji naszego miasta, co jest dodat-
kowym atutem programu. są to kra-
kowskie Błonia, Park lotników, Park 
Bednarskiego, Łąki nowohuckie, Park 
zaczarowanej dorożki oraz tereny 
przy dworku Białoprądnickim i tau-
ron Arenie. dokładne miejsce zbiórki 
oraz dni i godziny spotkań znajdują się 
na stronie internetowej www.krakow.pl.

Bezpłatne zajęcia nordic walking

zajęcia dostosowane są do po-
trzeb grupy treningowej, a prowadzą 
je wykwalifikowani instruktorzy nor-
dic walking. Jest to bardzo ważne, gdyż 
zachowując prawidłową technikę pod-
czas marszu możemy być pewni, że na-
sze stawy, jak i cały aparat ruchowy nie 
ulegną niebezpiecznym przeciążeniom, 
a systematyczne spacery przyczynia-

ją się m.in. do zmniejszenia uporczy-
wych dolegliwości bólowych pleców czy 
wzmocnienia układu sercowo-naczy-
niowego. Fenomen nordic walking po-
twierdza fakt, że prawidłowa technika 
marszu przyczynia się do intensywniej-
szego niż przy zwykłym spacerze spala-
nia kalorii bez obciążania stawów i krę-
gosłupa, jak to się dzieje w przypadku 
biegania. nauka poprawnej techniki nie 
jest skomplikowana, a jej przyswojenie 
jest gwarantem efektywnego marszu.

„Krakowskie Ścieżki nordic Wal-
king” to miejski program sportowy re-
alizowany przez Wydział sportu gmi-
ny Miejskiej Kraków przy współpracy 
z Międzyszkolnym ośrodkiem sporto-
wym Kraków „zachód”. (UMK, red)

30  700 zł – taka kwota wpłynie 
na konto Fundacji Bohdana smolenia 
za przedmioty wylicytowane podczas 
koncertu charytatywnego „Krakowscy 
artyści smoleniowi”. najdroższa była 
kurtka zwycięzcy rajdu dakar, krako-
wianina rafała sonika. zwycięzca li-
cytacji zobowiązał się wpłacić za nią na 
konto Fundacji 9 000 złotych.

Koncert charytatywny, z którego 
dochód zostanie przeznaczony na le-
czenie i rehabilitację Bohdana smo-
lenia odbył się w kwietniu w nowo-
huckim Centrum Kultury. na scenie 
wystąpili Marcin daniec, grzegorz 
turnau, Andrzej sikorowski, Krzysz-
tof Piasecki, Aldona Jankowska, Marta 

Krakowscy artyści Smoleniowi
Bizoń, Maurycy Polaski (Kabaret pod 
Wyrwigroszem), Alosza Awdiejew i Ja-
cek Wójcicki. Wszyscy wykonawcy za-
grali za darmo.

Podczas ponad trzygodzinnego 
koncertu przeprowadzono także licyta-
cje. oprócz kurtki rafała sonika licyto-
wano m.in. rakietę Agnieszki radwań-
skiej, koszulkę Bayernu Monachium 
z autografem roberta lewandowskie-
go, piłkę z autografem Marcina gorta-
ta, rękawice, koszulkę i piłkę podpisane 
przez Jerzego dudka. za sprzedane 
przedmioty na konto Fundacji Boh-
dana smolenia wpłynie dodatkowe 
30 700 złotych.

(red)

Niższe podatki dla klubów sportowych 

Masz dość stania w korkach? A mo-
że przesiadasz się na rower w związku 
z piękną pogodą lub zastanawiasz się, 
które trasy rowerowe w mieście wybrać? 
„omiń korki rowerem” to kilkuminuto-
we filmy instruktażowe dla rowerzystów. 
odcinki są dostępny on-line.

Akcja „omiń korki rowerem” jest 
wspólny pomysłem stowarzyszenia 
Kraków Miastem rowerów, zarządu 
infrastruktury Komunalnej i transportu 
oraz telewizji Kraków. Pierwsze cztery 
z dziesięciu odcinków cyklu poświęco-
ne są nowej infrastrukturze rowerowej, 

Omiń korki rowerem
a kolejne sześć pokaże najważniejsze tra-
sy dla cyklistów w Krakowie. rowerzyści, 
którzy występują w programie, są bardzo 
dobrze zorientowanymi przewodnikami 
i można się od nich sporo dowiedzieć.

- Dla wielu osób trasy dłuższe, bez 
specjalnej infrastruktury rowerowej, są 
powodem, dla którego od razu wybiera-
ją komunikację zbiorową lub samochód. 
Chcemy jednak pokazać, że spokojnie moż-
na przejechać je rowerem - mówi Michał 
Pyclik z ziKit.

- Na dystansach do 5 kilometrów ro-
wer jest bezkonkurencyjny i wygrywa ze 

wszystkimi środkami transportu – oce-
nia Marcin Wójcik, oficer rowerowy 
ziKit. - Jeśli weźmiemy pod uwagę 
tzw. podróż „od drzwi do drzwi” (czyli 
od momentu wyjścia z domu i dotarcia 
do celu) to rowerem dojedziemy szybciej, 
bo ominiemy korki, problemy z parko-
waniem, szukaniem parkomatu, odśnie-
żaniem pojazdu zimą czy zależność od 
rozkładu jazdy i ewentualnych prze-
siadek na inną linię MPK. Rowerzy-
ści, w przeciwieństwie do kierowców czy 
komunikacji miejskiej, korzystają z róż-
nych skrótów.

Filmy obejrzeć można na stronie 
www.krakow.pl.

(UMK)

Odbiór odpadów zielonych 
od 18 kwietnia do 9 grudnia 2016 roku w Krakowie kontynuowany będzie 

program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte 
zielone części roślin). Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony 
odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostęp-
nym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 7:00 rano. odpady zielone będą 
odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych 
workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. do worków nie wolno 
wrzucać innego rodzaju odpadów.

terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są na stro-
nie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach rad dzielnic. Worki na 
odpady zielone można samodzielnie odbierać w dni robocze w siedzibach rad 
dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPo w Krakowie przy 
ul. nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój nr 17 w godzinach od 7:00-15:00). 
informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

W czasie trwania Światowych dni Młodzieży, tj. od 18 lipca do 5 sierpnia re-
alizacja programu zostanie wstrzymana. (UMK)

Uchwała antysmogowa zaskarżona 
Przyjęta 15 stycznia br. przez sejmik Województwa Mało-

polskiego uchwała antysmogowa dla Krakowa, wprowadzają-
ca w mieście zakaz eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw stałych, wykorzystywanych m.in. do ogrzewa-
nia mieszkań i domów wchodząca w życie od 1 września 2019 
roku, została zaskarżona do Wojewódzkiego sądu Admini-
stracyjnego. 4 kwietnia do Kancelarii sejmiku Województwa 
wpłynęła pierwsza skarga do WsA na wspomnianą uchwałę. 

Pomimo zgłoszonej skargi uchwała przyjęta przez sej-
mik jest nadal obowiązująca, a Miasto Kraków dokłada 
wszelkich starań, aby wspierać mieszkańców w likwida-
cji pieców węglowych m.in. poprzez realizację Programu 
ograniczania niskiej emisji i lokalnego Programu osło-
nowego. Wszystkie prowadzone do tej pory działania są 
kontynuowane.

(UMK)

spółka Miejska infrastruktu-
ra udostępniła użytkownikom stre-
fy płatnego parkowania mapki, uła-
twiające poruszanie się po tej części 
naszego miasta, gdzie postój jest 
płatny.

Mapka ma nieduży, kieszonkowy 
format, znajdziemy na niej całą strefę, 
a także poszczególne podstrefy w ko-
lorystyce zgodnej z przyjętą szatą gra-
ficzną. Użytkownicy dowiedzą się, także 
gdzie zlokalizowane są parkometry, czy 
Biuro strefy. na mapie jest też zazna-
czony „Parking Przy Muzeum”, które-

go operatorem od 1 stycznia jest spółka 
Miejska infrastruktura.

- W ramach pilotażu przygotowali-
śmy 2 tys. sztuk mapek. Dostępne są na 
razie w Biurze Strefy Płatnego Parko-
wania przy ul. Reymonta. Liczymy na 
uwagi użytkowników. Jeśli zaintereso-
wanie taką formą prezentacji strefy płat-
nego parkowania będzie duże, pomyślimy 
o wydrukowaniu kolejnych egzemplarzy 
– mówi Piotr Kącki, prezes Miejskiej 
infrastruktury.

nowa forma mapki – jeśli powstanie 
– będzie też uwzględniała opinie i uwa-

gi zgłaszane przez użytkowników. – Bę-
dzie z pewnością bardziej poręczna i ergo-
nomiczna. Umieszczone informacje będą 
w dwóch językach – dodaje prezes Kącki.

Przypomnijmy, że informacje do-
stępne na mapce drukowanej oraz wie-
le innych udogodnień ułatwiających 
poruszanie się po strefie płatnego par-
kowania można znaleźć w aplikacji na 
urządzenia mobilne infoParking. Apli-
kacja dostępna jest na sprzęt działający 
zarówno w oparciu o system Android, 
jak ios.

(UMK)

Strefa płatnego parkowania w kieszeni

28 kwietnia ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyj-
nego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkol-
ny 2016/2017. do wybranych placówek zakwalifikowano 17 
485 dzieci z 19 122 chętnych. Łącznie oferta samorządowych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych obejmowała 18 525 miejsc (w zeszłym roku: 17 935 
miejsc).

gmina Miejska Kraków w tym roku zapewniła o 590 wię-
cej miejsc w przedszkolach samorządowych. dodatkowo, w wy-
niku podwyższenia dotacji dla niesamorządowych publicznych 
przedszkoli od stycznia 2016 r. w placówkach tych w stosunku 
do roku ubiegłego powstały dodatkowo 753 miejsca. Łącznie 
do placówek niesamorządowych publicznych, czyli działają-
cych na zasadach odpłatności takich samych jak przedszkola 
samorządowe uczęszcza 2024 dzieci. (UMK)

Wyniki rekrutacji do przedszkoli samorządowych

radni z Komisji sportu i Kultu-
ry Fizycznej przegłosowali poprawkę 
w projekcie uchwały w sprawie zmian 
w stawkach podatku od nieruchomości. 

Przypomnijmy, że chodzi projekt 
uchwały, który zmienia stawki podat-
ku o nieruchomości dla klubów spor-
towych. Podatek ten podniesiony został 
znacznie od stycznia poprzez zmiany 
w ustawie o podatkach. Poprawki za-

kładają, że teraz kluby sportowe zapła-
cą 1 grosz od metra kwadratowego po-
wierzchni użytkowej oraz 10 groszy za 
metr kw. nieruchomości znajdujących 
się na terenie klubu. do budżetu mia-
sta z tego tytułu wpłynie ok. 16 tys. zł 
(przy stawkach obowiązujących do tej 
pory zakładany przychód to 966 tys. zł). 
zdania radnych w tej sprawie były po-
dzielone. (UMK)
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Po raz trzeci z rzędu, start i meta 
Cracovia Maraton usytuowane będą na 
krakowskim rynku głównym. zgod-
nie z hasłem imprezy: „z historią w tle”, 
uczestnicy maratonu przebiegną obok 
wielu wspaniałych zabytków podwa-
welskiego grodu. W 15. PzU Cracovia 
Maraton nowością jest możliwość zgło-
szeń drużynowych.

zgłoszenia do 15. PzU Cracovia 
Maraton, Biegu nocnego na 10 km oraz 
CM na rolkach drogą internetową zo-
stały zakończone, ale istnieje jeszcze 
możliwość zapisania się w Biurze zawo-
dów, które mieścić się będzie w holu pod 
trybuną wschodnią stadionu Miejskiego 
im. Henryka reymana (Wisły) przy ul. 
reymonta 20 – wejście od ul. reymana.

najważniejsze informacje dotyczą-
ce majowych biegów:
•	 13	maja	godz.	21.00	–	Bieg	Nocny	

na 10 km (wiek min. 18 lat)

Od 13 do 15 maja biegowy weekend

PZU Cracovia Maraton, Bieg Nocny, 
Cracovia Maraton na Rolkach 

 Biuro zawodów czynne: 12 maja 
w godz. 12.00-20.00, 13 maja 
w godz. 12.00-18.00

•	 14	maja	 godz.	 16.00 – Cracovia 
Maraton na Rolkach (wiek min. 
16 lat)

 Biuro zawodów czynne: 12 i 13 
maja w godz. 12.00-20.00, 14 maja 
w godz. 10.00-14.00

•	 15	maja	godz.	8.58	–	15.	PZU	Cra-
covia Maraton dla Zawodników 
Niepełnosprawnych na wózkach 
(wiek min. 18 lat)

•	 15	maja	godz.	9.00	–	15.	PZU	Cra-
covia Maraton (wiek min. 18 lat)
Biuro zawodów czynne: 12 i 13 

maja w godz. 12.00-20.00, 14 maja 
w godz. 10.00-20.00, w dniu startu nie-
czynne.

Więcej informacji na www.pzu 
cracoviamaraton.pl i www.facebook.com 
/CracoviaMaraton. (red)

7 maja 

XIV Międzynarodowy Bieg Skawiński 
start zaplanowano na jednej z głównych ulic skawiny (Żwirki i Wigury) z metą 

w Parku Miejskim. W ramach biegu głównego rozgrywane będą viii Mistrzostwa 
Polski energetyków oraz vii Mistrzostwa gminy skawina w biegu na 10 km. 
trasa posiada atest PzlA, jest łatwa o niewielkim przewyższeniu, należy do naj-
szybszych w Polsce, wyśmienita do bicia rekordów życiowych. rekord trasy wynosi 
29.13 sek i należy do reprezentanta Polski Henryka szosta.

Konkurencje:
•	 godz.	11.00 – biegi dla najmłodszych (przedszkolaków, uczniów szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych i średnich).
•	 godz.	14.30 – V	Bieg	Skawiński	na	Rolkach”	(9	km) – trasa: skawina – ra-

dziszów – skawina
•	 godz.	15.30	–	bieg	główny	Biegu	Głównego	(10	km).

Biuro zawodów: Park Miejski obok Pałacyku sokół. rejestracja, odbiór numerów 
startowych od godz. 8.30. 

UWAGA! W dniu biegu, tj. 7 maja (w godz. 14.15–16.30) droga skawina – ra-
dziszów – skawina będzie zamknięta dla ruchu kołowego.  (red)
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Fot. Scanmed

W szpitalu św. rafała mieszczą-
cym się przy ulicy Bochenka (Kurdwa-
nów) w Krakowie został otwarty nowy 
oddział Kardiologicznego leczenia 
Przewlekłej niewydolności Krążenia. 
Uruchomienie nowoczesnej jednostki 
stanowi odpowiedź na rosnącą liczbę 
zachorowań na to schorzenie, w szcze-
gólności wśród seniorów.

– Szacuje się, że na niewydolność 
serca cierpi około 3 proc. populacji, ale 
częstotliwość jej występowania rośnie 
wraz z wiekiem – wśród osób powyżej 
70. roku życia ponad 10 proc. wykazuje 
objawy tej choroby. Wszystko wskazuje 
na to, że liczby te będą wzrastać w miarę 
starzenia się społeczeństwa i coraz wyż-
szej przeżywalności w chorobach sta-
nowiących główną przyczynę rozwoju 
niewydolności serca – mówi Józefa Job, 
dyrektor scanmed szpitala św. rafała.

za rozwój schorzenia odpowiadają 
głownie: choroba niedokrwienna serca, 
przeciążenie ciśnieniowe serca powsta-
jące na skutek zwiększonego ciśnienia 
tętniczego, kardiomiopatia, powikła-
nia zawału serca, choroby zastawkowe 
oraz choroby osierdzia, czyli choroby 
cywilizacyjne. to sprawia, że już obec-
nie przewlekła niewydolność krążenia 
jest jedyną jednostką chorobową układu 
sercowo-naczyniowego o wciąż rosną-
cej częstości występowania, a  ponad-
to najczęstszą i najbardziej kosztowną 
przyczyną hospitalizacji pacjentów po-
wyżej 65. roku życia.

nowoczesny 12-łóżkowy oddział 
zapewnić ma pacjentom komforto-
we warunki w dwuosobowych salach 
z własnymi węzłami sanitarnymi. zo-
stał wyposażony w sprzęt najnowszej 
generacji, w tym kardiomonitory z wie-
loparametrowym modułem pomiarów 
hemodynamicznych pozwalającym na 
równoczesne prowadzenie obserwacji 

do 12 odprowadzeń eKg, monitoro-
waniem oddechu, pomiarem ciśnie-
nia tętniczego krwi, temperatury oraz 
wysycenia krwi tlenem. Wszystkie pa-
rametry życiowe pacjentów będą na 
bieżąco odczytywane w Centrali Mo-
nitorującej umiejscowionej w punkcie 
pielęgniarskim. Przy każdym stanowi-
sku intensywnego nadzoru Kardiolo-
gicznego znajdują się także pompy in-
fuzyjne wraz ze stacjami dokującymi, 
które zapewniają precyzyjne dawkowa-
nie i ciągłość terapii lekami dożylnymi.

nad standardem leczenia i opie-
ki czuwać będzie doświadczony zespół 
lekarzy specjalistów w dziedzinie kar-
diologii oraz specjalistyczny zespół pie-
lęgniarski. W stanach zagrożenia życia 
działania lekarzy kardiologów wspiera-
ne będą przez anestezjologów. oddział 
jest w pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, działa też 
w oparciu o umowę z nFz.

W szpitalu św. rafała znajduje się 
także 12-łóżkowy oddział intensywnej 
terapii.  (AS)

Badania profilaktyczne Usg sta-
wów biodrowych dla dzieci wykonywa-
ne są w ramach Programu profilaktyki 
następstw dysplazji stawów biodrowych 
na lata 2016-2018 i skierowane są dla 
niemowląt w wieku od 4 tygodni do 4 
miesięcy zamieszkałych w Krakowie. 
Świadczenie obejmuje badanie klinicz-
ne oraz Usg, wykonywane przez leka-
rza specjalistę. dysplazja, czyli niedoro-
zwój stawów biodrowych jest najczęstszą 
wrodzoną wadą narządu ruchu. nieroz-
poznana powoduje  przedwczesny roz-
wój zmian zwyrodnieniowych. W konse-
kwencji może spowodować konieczność 
leczenia operacyjnego.

rodzicowi bądź opiekunowi dziec-
ka trudno jest samemu rozpoznać nie-
dorozwój bioder, dlatego tak ważne jest 
pójście do specjalisty i przeprowadzenie 
badania Usg. 

Wykaz realizatorów w Krakowie:
– Comarch Healthcare S.A. – ul. 

Prof. Życzkowskiego 29 – tel. (12) 
376 31 31

– SCDZ Medicina – ul. grzegó-
rzecka 67 C – tel. (12) 345 70 05

– Secjalistyczne Centrum Leczenia 
Dzieci i Młodzieży – ul. Wielic-
ka 25 – tel. (12) 294 1825

(UMK)

Wiesiołek to jedna z pospolitych 
roślin, jakie znajdujemy na polskich 
polach, łąkach i nieużytkach. Jego roz-
winięte kwiaty podziwiać można wie-
czorem i nocą, gdyż ciągu dnia są za-
mknięte. ta pospolita roślina ma jednak 
wyjątkowe właściwości, cenione przez 
farmaceutów i kosmetologów. 

Wiesiołek to, co ma najcenniejsze, 
ukrywa w bardzo drobnych, twardych 
nasionach. Wyciskany z nich olej zawie-
ra wyjątkowo duże ilości niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(nnKt) – kwasu linolowego (lA) 
i gamma-linolenowego (glA), od któ-
rych obecności w organizmie zależy 
prawidłowy przebieg wielu życiowych 
procesów. Poza tym w nasionach znaj-
dziemy wysokiej wartości białko i zestaw 
minerałów: wapń, magnez, potas, fosfor, 
mangan, żelazo cynk miedź oraz wita-
minę e.

dzięki wiesiołkowi poprawia się 
pamięć, wzrok, wzmacniają włosy i pa-
znokcie, wygładza się skóra. Wiesiołek 
również usprawnia wydzielanie insuliny, 
działa osłaniająco i wzmacniająco na cały 

układ nerwowy, wzmacnia serce, popra-
wia krążenie, zwiększa przepuszczalność 
maleńkich naczynek włosowatych, a tak-
że pobudza przemianę materii i pomaga 
w likwidowaniu nadwagi. Wzbudza też 
energię i siłę życiową u osób starszych, 
wzmacnia nerki, pomaga w leczeniu cho-
rób układu pokarmowego, wrzodów je-
lit, chorób immunologicznych, zakażeń 
bakteryjnych i wirusowych. Poza tym 
ułatwia uczenie się, wzmacnia pamięć 
i koncentrację, zmniejsza wyzwalanie 
adrenaliny z nadnerczy pod wpływem 
stresu. Jednym słowem same zalety – 
żadnych przeciwwskazań.

Profesor Aleksander oża-
rowski, nestor polskiego zioło-
lecznictwa, twierdził, że wie-
siołek jest potrzebny wszystkim: 
dzieciom, dorosłym, osobom po 
wylewach, zawałach, kobie-
tom w ciąży i osobom starszym. 
szczególnie zaś osobom słabym, 
schorowanym z obniżo-
ną odpornością ponieważ 
wiesiołek wzmacnia cały 
organizm. 

najczęściej zaleca się dawkę 6-8 
gramów (u dorosłych) i 3-4 gramów (u 
dzieci) – łyżeczka ma zazwyczaj pojem-
ność 5 gramów. olej można śmiało do-
dawać do jedzenia. Uwaga, oleju z wie-
siołka nie należy podgrzewać, ponieważ 
traci on wtedy swoje cenne właściwości.

olej z wiesiołka można też stoso-
wać zewnętrznie. szczególnie poleca-
ny jest dla skóry suchej, łuszczącej się, 
wrażliwej, a także tłustej ze skłonnością 

do zanieczyszczeń, działa odmła-
dzająco. Można go pić, przyjmować 

w postaci kapsułek albo stosować 
bezpośrednio na skórę – w tym 

ostatnim przypadku 3–4 krople 
należy wmasować opuszkami 
palców i masować skórę przez 
20–30 sekund, by dobrze się 
wchłonął. 

nie stwierdzono przeciw-
wskazań do stosowania oleju 
z wiesiołka, jednak jeśli chcemy 

leczyć nim poważne choroby, 
warto skonsultować to z le-
karzem.

Biovert.pl

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Wiesiołek dla zdrowia i urody

Dla niemowląt od 4 tygodni do 4 miesięcy

Bezpłatne badania stawów biodrowych 
u niemowlaków

Odpowiedź na potrzeby pacjentów z przewlekłą 
niewydolnością krążenia

Szpital św. Rafała 
w Krakowie ma nowy 
oddział kardiologiczny
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Czas rozpoczęcia i  zakończenia 
pylenia przez poszczególne rośliny 
jest zależny od wielu czynników, m. in. 
od warunków klimatycznych i gatun-
ku rośliny.

W Polsce pylenie roślin rozpoczyna 
się zwykle w pierwszej dekadzie lutego 
(leszczyna i olcha), choć przy sprzyjają-
cych warunkach pogodowych pyłek tych 
roślin może pojawić się w atmosferze już 
w połowie stycznia. 

W kwietniu powietrze nasycone jest 
pyłkiem brzozy. okres pylenia drzew li-
ściastych trwa do połowy maja, kiedy to 
kwitną dęby. 

Koniec maja, czerwiec i  lipiec to 
okres pylenia traw (w tym zbóż – traw 
uprawnych). 

W sierpniu i wrześniu w atmosfe-
rze dominują ziarna pyłku innych ro-
ślin (tzw. chwastów), przede wszystkim 
bylicy.

Pylenie drzew i traw najwcześniej 
rozpoczyna się w  południowo-za-
chodniej, a najpóźniej (po około 10–
14 dniach) w  północno-wschodniej 
Polsce. 

Pylenie roślin złożonych (chwa-
sty) rozpoczyna się najczęściej w czę-
ści południowo-wschodniej. Podob-
nie przesunięty jest również szczyt 
sezonu pylenia poszczególnych ga-
tunków roślin. 

Konkurs związany z tematyką zdro-
wego odżywiania się skierowany jest 
do dzieci, młodzieży oraz wszystkich 
mieszkańców Krakowa. organizatorzy 
czekają na zdjęcia uwieczniające ciekawy 
moment, np. podczas zajadania się zdro-
wą warzywną przekąską, na polu wa-

rzyw, z konewką w ogródku... organiza-
torem konkursu fotograficznego „Moje 
dziecko lubi warzywa” jest Urząd Mia-
sta Krakowa oraz Portal ekorodzice.pl. 
Konkurs odbywa się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Krakowa w ramach 
kampanii „Kraków stawia na rodzinę”.

zdjęcia można nadsyłać do 13 maja.
22 maja podczas Święta rodziny 

Krakowskiej na Bulwarze Czerwień-
skim zostaną ogłoszone wyniki i roz-
dane nagrody.

informacje i regulamin konkursu 
na www.ekorodzice.pl. (red)

Podejrzewasz, że masz alergię pokarmową  
lub wziewną? Nie zwlekaj – zrób testy

REKlAMA

Jeśli na wiosnę masz katar sienny, 
wstąp do laboratorium Centralne-
go nzoz Kraków-Południe przy 
ul. Kutrzeby 4 i przebadaj się w kie-
runku alergii.

laboratorium posiada bogatą 
ofertę testów alergologicznych z za-
kresu alergii pokarmowych i wziew-

nych, jak i testy w kierunku celiakii, 
uczulenia na mleko i gluten oraz jad 
owadów itp. 

Badania wykonuje z próbek 
krwi, które są alternatywą dla te-
stów skórnych. dzięki temu pacjent 
nie jest narażony na kontakt z aler-
genem, ani też nie musi odstawić le-

ków. testy można bezpiecznie wy-
konywać u osób z chorobami skóry. 

Pełna oferta badań na stornie la-
boratorium: www.nzozkp.pl.

UWAgA! Wyniki można też 
sprawdzać on-line.

Kalendarz pylenia roślin

Moje dziecko lubi warzywa – weź udział w konkursie fotograficznym

Źródlo: www.pta.med.pl
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl

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

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

Plan miejscowy obszaru „rejon uli-
cy Podgórki tynieckie” należy do kate-
gorii planów porządkująco-inwestycyj-
nych. Jest sporządzany, aby dostosować 
ustalenia dla tego terenu do zapisów 
obowiązującego studium. Celem pla-
nu jest stworzenie warunków formal-
no-prawnych dla prawidłowego funk-
cjonowania obszaru w zgodzie z zasadą 
ładu przestrzennego i  nowoczesnego 
rozwoju tego rejonu miasta.

Przypomnijmy, krakowianie mieli 
możliwość zapoznania się z projektem 
planu od 16 lutego do 15 marca.

Jakie uwagi i pisma złożyli miesz-
kańcy do wyłożonego do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „rejon ulicy Podgórki tynieckie” 
i jak zostały one rozpatrzone – można to 
sprawdzić na stronie www.bip.krakow.pl.
 (UMK)

Podgórki Tynieckie

Uwagi do projektu planu

Bodzów

Opóźnienia w budowie kanalizacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie poinformo-

wało radę dzielnicy viii dębniki, że protesty mieszkańców spowodują opóźnie-
nia w projektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulic Wielkanocnej i Widłakowej. Konkretnie chodzi o odwo-
łanie jednego z mieszkańców od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

MPWiK podkreśla, że w przypadku braku prawa do dysponowania terenem 
na cele budowlane dla przedstawionej przez projektanta trasy, realizacja przedsię-
wzięcia będzie niemożliwa. (red)

trwają prace związane ze sporzą-
dzaniem planów miejscowych dla ob-
szarów obejmujących tereny położone 
na ruczaju.  

Plan „Park Ruczaj – Lubostroń”
Prace nad planem cały czas trwają. 

od 18 kwietnia do 17 maja krakowianie 
mogą ponownie zapoznać się z projek-
tem tego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko 
i niezbędną dokumentacją.

Wszystkie materiały dostępne są 
w Biurze Planowania Przestrzennego 
UMK przy ul. sarego 4 oraz na stronie 
internetowej: www.bip.krakow.pl. Pro-
jekt planu był już wcześniej wyłożony do 
publicznego wglądu od 19 października 
do 17 listopada 2015 r. ze względu na 
uwagi mieszkańców i nowe uzgodnienia 
w projekcie wprowadzono zmiany.

Plan miejscowy „Park ruczaj – lu-
bostroń” obejmuje tereny zieleni urzą-

Miejscowe plany zagospodarowania

Planowanie dla Ruczaju
dzonej i  nieurządzonej, w  tym stawy 
przy ul. szuwarowej, wskazane do obję-
cia formami ochrony przyrody. znaczna 
część obszaru urządzona i użytkowana 
jest jako klub jazdy konnej. niemal ca-
łość obszaru objętego planem przewi-
dziana jest jako teren przyszłego parku 
miejskiego. Plan ma na celu ochronę 
wartościowych elementów środowiska 
przyrodniczego, a  także umożliwienie 
rozwoju obszaru jako parku miejskiego 
w rejonie miasta o wysokiej intensywno-
ści zabudowy mieszkaniowej i dużej licz-
bie mieszkańców.

Plan „Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki”
Planiści z Biura Planowania Prze-

strzennego UMK rozpatrzyli już wnio-
ski mieszkańców do sporządzanego pla-

nu miejscowego obszaru „ruczaj – rejon 
ulicy Czerwone Maki”. Wykaz i sposób 
rozpatrzenia tych wniosków można zo-
baczyć na stronie www.bip.krakow.pl. 

Celem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru 
„ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki” 
jest stworzenie warunków prawnych dla 
uporządkowania przestrzennego tego 
terenu, w tym kształtowania nowej za-
budowy oraz przestrzeni publicznych 
w oparciu o przyjętą w studium polity-
kę architektoniczną. Plan umożliwi rów-
nież ochronę przed zabudową i degra-
dacją istniejącej zieleni, jako czynników 
w istotny sposób poprawiających jakość 
życia krakowian.

Więcej informacji na: www.bip.kra-
kow.pl. (UMK, red)

Przy ulicach Przyzby i zalesie zostanie zbudowanych 350 
mieszkań komunalnych. Umowę w tej sprawie podpisał tadeusz 
trzmiel - zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. inwestycji.

- Podpisaliśmy bardzo ważną dla mieszkańców Krakowa umo-
wę. Szczególnie dla tych, którzy potrzebują mieszkań, by mieć zapew-
nione odpowiednie warunki życiowe. Kolejne gminne lokale, w ilości 
350 zrealizowane zostaną przez firmę Mostostal przy ulicy Przy-
zby i Zalesie. Inwestycja zakończy się do 2019 roku – mówił tade-
usz trzmiel zastępca prezydenta Krakowa. zaznaczył, że w skład 
projektu wchodzi też budowa żłobka i biblioteki. Pozostanie też 
wolna przestrzeń w tej lokalizacji, gdzie planowane jest powstanie 
domu kultury. tadeusz trzmiel przypomniał, że inwestycja przy 
ul. Przyzby i zalesie to realizacja programu prezydenta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego, zakładającego budowę 620 mieszkań ko-
munalnych. gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji miesz-
kaniowych z programu realizowanego przez Bank gospodarstwa 
Krajowego w wysokości 30% wartości realizowanych inwestycji.

Podpisana umowa zakłada realizację projektu wybudowa-
nia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. J. K. Przyzby i ul. zalesie w Krakowie. zgodnie z założenia-
mi wybudowanych zostanie 350 mieszkań (w tym 20 dla osób 
niepełnosprawnych) w 10 budynkach na 4-kondygnacyjnych. 

Zbieg ulic Zalesie i Przyzby, przy której znajdują się już bloki z mieszkaniami 
komunalnymi. Fot. red

Ruczaj

Powstaną kolejne mieszkania komunalne

Już wkrótce cały zakrzówek ma zo-
stać zagospodarowany. zgodnie z nowym 
porozumieniem z właścicielem gruntów 
– firmą Kraków City Park, gmina miej-
ska Kraków odkupi cały obszar pod pla-
nowany park za gotówkę. nie będzie do-
datkowego przekazywania właścicielowi 
miejskiej działki przy ul. Św. Jacka. – To 
oznacza, że nie powstanie tam zabudowa 
mieszkaniowa – podkreśla elżbieta Ko-
terba, zastępca prezydenta Krakowa.

Przypomnijmy, wcześniejsze ustale-
nia zakładały, że za grunty należące do 
firmy Kraków City Park Miasto zapła-

ci 23 mln złotych oraz przekaże spółce 
działkę o wartości ok. 3 mln złotych przy 
ul. Św. Jacka. – Teraz udało się dojść do ta-
kiego porozumienia, że gmina zapłaci, a do 
wymiany nie dojdzie. To dobra wiadomość. 
Mieszkańcy będą mieli dodatkowy teren 
zielony. Nie zmieni to wartości gruntów, 
bo zamiast fragmentu działki, zapłacimy 
inwestorowi odpowiednie wynagrodzenie 
– tłumaczy elżbieta Koterba.

o możliwości odkupienia przez mia-
sto terenu za gotówkę, bez przekazywa-
nia inwestorowi działki przy ul. Św. Jacka 
informowaliśmy w kwietniowym wyda-

niu naszej gazety. teraz warunki transak-
cji zostały oficjalnie potwierdzone. 

Po dopełnieniu wszelkich formal-
ności i podpisaniu umowy, na terenie 
zakrzówka powstanie park. trwa mię-
dzynarodowy konkurs urbanistyczno
-architektoniczny na opracowanie kon-
cepcji programowo-przestrzennej Parku 
zakrzówek, którego organizatorem jest 
Miasto Kraków we współpracy ze sto-
warzyszeniem Architektów Polskich 
oddział w Krakowie. ostateczną kon-
cepcję parku wybiorą sami mieszkańcy.

(UMK, red)

Zakrzówek

Miasto zawarło porozumienie

Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji szacowana jest 
maksymalnie na 14 340 m2. zaplanowano także budowę od 
220 do 250 miejsc postojowych w tym 10 dla osób niepeł-
nosprawnych, żłobek oraz bibliotekę. Koszt robót budowla-
nych zgodnie z przetargiem wyniesie 44 477 133,60 zł brutto, 
a cena 1 m2 lokalu mieszkalnego to 2 995,47 zł brutto. ter-
min zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na listo-
pad 2020 r. (UMK, red)
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WYNIKI

PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM

OBIEKTY 
NA TERENIE
KRAKOWA

KONTAKT:
 601 156 466

pon. – pt. 
w godz. 8.00-15.00

markety, biura, 
mieszkania,

obiekty przemysłowe

Młody Sportowiec roku 
2015 Dzielnicy VIII

Wyniki 
Konkursu

14 kwietnia w ośrodku CsiK „si-
dzina” odbyła się gala Finałowa iv 
edycji Konkursu Młody sportowiec 
roku 2015 dzielnicy viii dębni-
ki. Celem Wyboru Młodego spor-
towca roku jest uhonorowanie indy-
widualnych osiągnięć młodych ludzi 
uprawiających sport w tym młodzie-
ży niepełnosprawnej. organizatorem 
Konkursu jest corocznie Centrum 
sportu i Kultury „sidzina” w Krako-
wie i rada dzielnicy viii Miasta Kra-
kowa. Patronat prasowy nad imprezą 
sprawuje „Kropka – gazeta twojej 
dzielnicy”.

gościem honorowym i patronem 
tegorocznej imprezy był lekkoatleta, 
chodziarz sportowy grzegorz Arka-
diusz sudoł. trzykrotny olimpijczyk 
z Aten, Pekinu, londynu.

zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali:
•	 10-12	lat	-	Emilia	Pawlak	(szachy	-	

Krakowski Klub szachistów),
•	 13–15	lat	-	Wiktoria	Antoniewicz	

i Krzysztof Michalski (taniec akro-
batyczny – Ks Podwawelski),

•	 16–19	lat	-	Jakub	Leszczyński (wu-
shu -  Ks Choy lee Fut).
sportowcy niepełonsprawni:

•	 13–15	lat	-	Dominik	Mędrala,
•	 16–19	lat	-	Bartłomiej	Niesyczyński.

(red)

Fot. CSiK Sidzina

W zorganizowanym przez szkołę 
Podstawową nr 158 przy ul. strąkowej 
turnieju siatkówki uczestniczyło 10 re-
prezentacji szkół. eliminacje rozgry-
wane były w dwóch grupach, systemem 
każdy z każdym na 4 boiskach równo-
cześnie. emocjonujące mecze wyłoniły 
najlepsze szkolne drużyny w siatkówce 
w dzielnicy viii dębniki. W turnieju 
dziewcząt pierwsze miejsce, złote me-
dale i puchar z rąk przedstawicieli rady 
dzielnicy viii dębniki otrzymała dru-
żyna gospodarzy, czyli zawodniczki ze 
szkoły Podstawowej nr 158. drugie 
miejsce zajęły młode siatkarki ze szko-
ły Podstawowej nr 40 z ul. Pszczelnej, 
a brązowe medale i trzecie miejsce wy-
walczyła szkoła Podstawowa nr 133 
z ul. M. Wrony

z kolei w turnieju chłopców naj-
lepsi okazali się reprezentanci szkoły nr 
133, drugą lokatę wywalczyli zawodni-
cy sP nr 158, a trzecią sP nr 53.

– Jestem pod wrażeniem zaangażo-
wania, jakie zaprezentowali uczestnicy 
turniejów – mówi renata Piętka, rad-
na dzielnicy viii dębniki. – To kolej-
na impreza propagująca sport wśród mło-
dzieży zorganizowana przez szkołę przy 
ul. Strąkowej. Rada Dzielnicy wspiera 
wszelkie inicjatywy, których poziom or-
ganizacyjny oraz zaangażowanie mło-
dzieży zasługują na uznanie – kontynu-
uje renata Piętka.

organizatorzy gratulują uczestni-
kom i zapraszają do udziału w przy-
szłorocznym turnieju. (red)

O Puchar Dzielnicy VIII Dębniki

Międzyszkolny turniej mini-siatkówki

Pamiątkowa fotografia uczestniczek turnieju dziewcząt.  Fot. E. Winczura-Fekete

Dziewczęta
 i miejsce sP nr 158 przy ul. strąkowej (ruczaj)
 ii miejsce sP nr 40 przy ul. Pszczelnej (ruczaj) 
 iii miejce sP nr 133 przy ul. M. Wrony (sidzina)
 iv miejsce sP nr 53 przy ul. skośnej (ruczaj)
 v miejsce sP nr 132 przy ul. Bolesława Śmiałego (tyniec)
 vi miejsce sP nr 66 przy ul. skotnickiej (skotniki)
 vii miejsce sP nr 25 przy ul. Komandosów (os. Podwawelskie)
 viii miejsce sP nr 30 przy ul. Konfederackiej (stare dębniki)
 iX miejsce sP nr 151 przy ul. lipińskiego (ruczaj)
 X miejsce sP nr 54 przy ul. tynieckiej (Kostrze)

Zwycięska drużyna SP nr 158 z trenerem Januszem Zacharą.  Fot. E. Winczura-Fekete W turnieju chłopców rywalizowały drużyny 10 szkół z Dzielnicy VIII Dębniki.  Fot. E. Winczura-Fekete

Chłopcy
 i miejsce sP nr 133 przy ul. M. Wrony (sidzina)
 ii miejsce  sP nr 158 przy ul. strąkowej (ruczaj)
 iii miejsce sP nr 53 z ul. skośnej (ruczaj)
 iv miejsce  sP nr 25 przy ul. Komandosów (os. Podwawelskie)
 v miejsce sP nr 132 przy ul. Bolesława Śmiałego (tyniec)
 vi miejsce sP nr 66 przy ul. skotnickiej (skotniki)
 vii miejsce sP nr 54 przy ul. tynieckiej (Kostrze)
 viii miejsce sP nr 30 przy ul. Konfederackiej (stare dębniki)
 iX miejsce  sP nr 40 przy ul. Pszczelnej (ruczaj)
 X miejsce  sP nr 151 przy ul. lipińskiego (ruczaj)
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Magazyn Gminy Skawina

2 Wersje znaku

Znak może być stosowany również w wersji:
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych gdy nie 
można zastosować wersji podstawowej znaku 
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem 
po prawej stronie.

Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00, wtorek: 7.30–15.30
środa: 7.30–15.30, czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

24 kwietnia, elżbieta Jagocha – mieszkanka Krzęcina ob-
chodziła setne urodziny. z tej okazji specjalne życzenia, kwia-
ty i upominki przekazali na ręce Jubilatki burmistrz Miasta 
i gminy skawina Paweł Kolasa oraz kierownik Urzędu stanu 
Cywilnego Agnieszka Pazdan.

składając serdeczne życzenia zdrowia i pogody ducha, 
burmistrz Paweł Kolasa przekazał listy gratulacyjne od Pre-
miera rP Beaty szydło oraz od Wojewody Małopolskiego 
Józefa Pilcha. Ponadto z okazji tego szczególnego jubile-
uszu Burmistrz przekazał również Jubilatce list gratulacyjny, 
w którym napisał:

…niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny jubile-
usz. Niewielu też los dał możliwość objąć jednym życiem tak wiele 
fascynujących, choć czasami również tragicznych wydarzeń, ja-
kie niósł naszemu krajowi i każdemu z nas, jego mieszkańców, 
burzliwy wiek XX.

Tak, jak zmieniały się losy naszej dużej ojczyzny Polski i ma-
łej ojczyzny Skawiny, tak i nasze osobiste losy podlegały zmianom 
i nieoczekiwanym zwrotom. Swoje piętno odciskały na nich wy-
darzenia mniej lub bardziej wzniosłe, mniej lub bardziej szczę-
śliwe. Jedno jest pewne: były to czasy ciekawe, w których byliśmy 
świadkami rzeczy niezwykłych.

W ten sposób patrząc na Pani dzisiejszy jubileusz, my-
ślę z uznaniem i podziwem o tych stu, przeżytych przez Panią 
latach, obejmujących całą epokę naszych dziejów wspólnych, ale 
przede wszystkim Pani osobistych, to naprawdę chwila piękna 
i szczególna...

(UMiG)

Fot. UMiG

Setne urodziny mieszkanki Krzęcina

22 kwietnia przez cztery godzi-
ny świetlica szkolna gimnazjum nr 2 
w skawinie zamieniła się w niezwykły 
salon fryzjerski, obsługiwany przez czte-
ry stylistki fryzur ze skawińskiego salonu 
novak Hair design. Uczennice oddawa-
ły swoje włosy na poczet peruki, która zo-
stanie wykonana dla chorej na nowotwór 
koleżanki.

- Trudna sytuacja uczennicy, która jest 
chora, była impulsem do tego, żeby pomyśleć 
o tym, jak jej pomóc. Dziewczynki z III e 
razem z Martą Chorąży, wychowawczynią 
pomyślały, że ją wspomogą, aby także mo-

gła cieszyć się piękną fryzurą – powiedziała 
elżbieta gutierrez, dyrektor gimnazjum 
nr 2. – Świadczy to o dużej empatii i wraż-
liwości naszych uczennic, z czego bardzo się 
cieszę dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji akcji – dodała.

Koleżanki Klaudii, ale i dziewczynki 
z innych szkół pokazały czym jest przy-
jaźń. Ścięte warkoczyki ułożone w jeden 
duży warkocz miały długość 28,5 m! 

Ścięte i spakowane włosy zostaną 
wysłane do Fundacji Przyjaźni Wegirls, 
która wykona dla Klaudii perukę z natu-
ralnych włosów.  (UMiG)

Fot. UMiG

Zostań moim bohaterem 

Ścinamy dla Klaudii

Zachowaj Trzeźwy Umysł

21 maja – XIII Impreza 
Środowiskowa

Urząd Miasta i gminy w skawi-
nie, Centrum Wspierania rodziny 
oraz gimnazjum nr 1 we współpracy 
z Centrum Kultury i sportu serdecz-
nie zapraszają na Xiii imprezę Profi-
laktyczno-sportową „zachowaj trzeź-
wy Umysł”, która odbędzie się 21 maja 
w godz. 12.00–17.30 w Parku Miejskim 
w skawinie obok Pałacyku „sokół”.

organizatorzy przygotowują im-
prezę z myślą o dzieciach, młodzie-
ży oraz dorosłych mieszkańcach gmi-
ny skawina. W programie znajdzie się wiele atrakcji: konkurencje sportowe – ze 
szczególnym uwzględnieniem biegów, występy artystyczne, konkursy profilaktycz-
ne i inne atrakcje. Ciekawym elementem imprezy jest „bieg sztafety honorowej”, 
do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk 
i profesji m.in.: samorządowców, księży, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli za-
kładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. długość sztafety: 
4 x 200 metrów. zgłoszenia 4-osobowych drużyn przyjmowane są do 13 maja 
u Małgorzaty Kopeć, pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholi-
zmowi i zapobiegania narkomanii, tel.: 12 276 01 27 oraz Joanny Józefczyk-Janek, 
zastępcy dyrektora gimnazjum nr 1 w skawinie, tel.: 12 291 21 96

stowarzyszenie Blisko Kra-
kowa wraz z gminami: skawina, 
Świątniki górne, Mogilany, Czer-
nichów, liszki i zabierzów zapra-
sza wszystkich lubiących aktywnie 
spędzać czas na drużynowy rajd 
rowerowy. trasa rajdu przebiega 
przez trzy gminy: skawinę, Mogi-
lany i Świątniki górne – szlaka-
mi powstałymi w ramach projektu 
„Budowa kompleksowego pro-
duktu turystycznego – skarby Blisko 
Krakowa” i mierzy około 15 km.

rajd nie jest wyścigiem, ma cha-
rakter rekreacyjny i drużynową for-

5 czerwca – I rekreacyjny rajd rowerowy Blisko Krakowa 

Zapisy tylko do 16 maja
ilość miejsc jest ograniczona. na 
trasie na uczestników czekają miłe 
niespodzianki – zabawa w formie 
questu, spotkania z historią i sma-
kami lokalnymi, a na mecie po-
częstunek i liczne atrakcje. Finał 
rajdu odbędzie się w Świątnikach 
górnych i połączony będzie z ob-
chodami Święta Miasta. start: ra-
dziszów (dwór dzieduszyckich). 
Meta: Świątniki górne – Cen-

trum informacyjne szlaków Blisko 
Krakowa.

zapisy trwają do 16 maja br. For-
mularz zgłoszeniowy należy prze-
słać na adres: skarby@bliskokrako-
wa.pl lub dostarczyć do Biura rajdu 
– ul. szkolna 4, 32-052 radziszów. 
Uczestnicy do 18 r.ż. mogą brać 
udział w imprezie jedynie pod opie-
ką rodzica lub innej osoby/prawnego 
opiekuna.

Więcej informacji na: www.
blisko krakowa.pl 

UWaga: rajd odbywa się przy 
nieograniczonym ruchu drogowym 
– prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. trasę rajdu zabezpie-
czają jednostki ochotniczych straży 
Pożarnych z gmin: skawina, Mogi-
lany i Świątniki górne. organiza-
tor zapewnia również ubezpieczenie 
i opiekę medyczną.

(UMiG)

mę. Udział w nim jest bezpłatny. do 
uczestnictwa w rajdzie można zgło-
sić się całą drużyną (od 3 – 6 osób) lub 
indywidualnie do drużyny otwartej. 
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Bobles’y to kolorowe klocki 
dla dzieci w różnorodnych kształ-
tach. idea klocków bobles powstała 
w 2006 r. „The Happy development”, 
czyli szczęśliwy rozwój jest mottem 
przewodnim zajęć. 

Wiemy, że wyzwania dla ciała 
dziecka generują doświadczenie ru-
chowe. tęczowa Kraina zabaw jest 
pierwszym miejscem w okolicy Kra-
kowa, które wprowadza do swojego 
programu zajęcia z terapeutycznymi 
klockami bobles. W swojej kolek-
cji posiada szeroki wybór klocków: 
słonie, kurczaki, pączki i kulki. Każ-
dy klocek w inny sposób wpływa na 
rozwój motoryczny dziecka, a żeby 
zajęcia były w pełni konstruktywne 
powinno się przeplatać działanie ich 
wszystkich. Klocki wykorzystywane 
są w różnoraki sposób: jako element 
zabawki, przez którą trzeba przejść, na 
której można się położyć, kołysać, stać 
utrzymując równowagę itp.

Zajęcia	opierają	się	na	5	głównych	
filarach aktywności dzieciaków:
1. Baw się leżąc na brzuszku – wzmac-

nianie mięśnie pleców,
2. Czołgaj się, kołysz, turlaj się – 

wzrost stabilności i wyczucia wła-
snego ciała,

3.  Wstań i idź – poprawa siły mięśni 
i równowagi,

4. skacz – rozwój koordynacji, 
5. Utrzymaj równowagę – nauka pra-

widłowego reagowania na możli-
wość upadku.

Każdy maluch rosnąc potrzebu-
je ruchu, który wpływa na prawidłowy 

rozwój zdolności lokomocyjnych i po-
znawczych. Podstawą zajęć bobles jest 
dobra zabawa dzieci i radosny, naturalny 
rozwój sprawności psychoruchowej po-
przez aktywność spontaniczną. zajęcia 
w tęczowej Krainie zabaw uzupełniane 
są również o elementy gimnastyki ko-
rekcyjnej ucząc dzieci prawidłowych na-
wyków ruchowych i utrzymywania po-
stawy. Przeznaczone są dla wszystkich 
dzieci, którym rodzice chcą zapewnić 
wszechstronny i zrównoważony rozwój. 
Maluch dzięki takim zajęciom zyska 
większą sprawność lokomocyjną, stabil-
ność tułowia, a przede wszystkim spędzi 
aktywnie czas wśród rówieśników.

Tęczowa Kraina Zabaw zapewnia 
zajęcia dla dzieci w dwóch grupach 
wiekowych: 
– dzieci w wieku 4-6 lat – czwartek 

16:00-16:50
– dzieci w wieku 7-9 lat – czwartek 

17:00-17:50
Zajęcia prowadzi Ewa Makieła
doświadczony wychowawca, 

opie kun, animator zabaw dziecięcych 

i fizjoterapeuta. swoje kwalifikacje 
podnosi uczestnicząc w licznych kur-
sach z zakresu rekreacji, fitnessu i re-
habilitacji. Prowadząc zajęcia zwraca 
szczególną uwagę na edukację dzie-
ci i ich świadome podejście do ruchu 
i aktywności. 

dba o atmosferę wśród dzieciaków 
i gwarantuje, że uśmiech podczas zajęć 
nie zniknie im z twarzy.

bObles – zrównoważony rozwój dla Twojego dziecka

Jedyne takie zajęcia w Małopolsce

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

12 maja godz. 17.30 – 20.00
w galerii skawina

RODZINNE POPOŁUDNIE
z Tęczową Krainą Zabaw

SPOTKANIE Z PRAWDZIWYMI RYCERZAMI
Bilet WstĘPU – 50%

grAtis malowanie twarzy i modelowanie balonów

BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE
Z KLOCKAMI bObles!

na zajęcia bobles obowiązują zapisy  
- ilość miejsc ograniczona.

Zapisy pod numerem telefonu: 
 604	460 083

Więcej na:
www.teczowakrainazabaw.pl

REKLAMA

15 kwietnia br. w hali sportowej przy liceum ogól-
nokształcącym i szkole Podstawowej nr 2 w skawinie 
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa szkół w nowocze-
snych Formach tanecznych. zawody zostały zorga-
nizowane przez liceum przy współudziale Centrum 
Kultury i sportu w skawinie. Koordynatorem i pomy-
słodawcą imprezy jest Katarzyna Ścibor, nauczyciel 
w liceum ogólnokształcącym mieszczącym się przy 
ul. Żwirki i Wigury 17. Patronat nad przedsięwzięciem 
objęło starostwo Powiatowe w Krakowie, fundator 

wszystkich nagród. startujące drużyny oceniało pro-
fesjonalne jury. Występy oceniano dwóch kategoriach 
wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. li-
czyła się wartość artystyczna i techniczna układu. 

Wśród szkół gimnazjalnych: 
•	 I	miejsce	–	Gimnazjum	Katolickie	w Skawinie
•	 II	miejsce	–	Gimnazjum	nr	1	w Skawinie
•	 III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Skawinie. 
 Wśród szkól ponadgimnazjalnych: 
•	 I	miejsce	–	ZSRCKU	w Czernichowie

•	 II	miejsce	–	ZSTE	w Skawinie
•	 III	miejsce	–	Liceum	Ogólnokształcące	w Skawinie
•	 IV	miejsce	–	Liceum	Ogólnokształcące	w Słom-

nikach. 
zwycięska drużyna z Czernichowa miała w swoim 

składzie młodzież z Ukrainy, co nadało mistrzostwom 
rangę międzynarodową. Atrakcją imprezy były występy 
wokalne uczennic liceum, a zarazem gospodarza mi-
strzostw. 
 (red)

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
ul. Żwirki i Wigury	11,	32-050	Skawina
tel.	(12)	256-95-60	
www. ckis.pl

• Wycieczki Górskie:
– 7 maja – „BesKid ŚlĄsKo-MorAWsKi – 

lysÁ HorA” (Czechy) – czas przejścia: 6h
– 21 maja – „sŁoWACKi rAJ” (słowacja) – czas 

przejścia: 6h. 
 szczegółowe informacje i zapisy: dział sportu 

i rekreacji – i piętro na Basenie Camena (k/ka-

wiarni), tel.12 256 95 60 wew.21, w dniach: pon.– 
pt. w godz. 7.00-15.00.

• 22 maja – Park Miejski w Skawinie 
V Bieg Na Orientację – zapisy do 19 maja.

 Bno, to sport otwarty na dzieci, młodzież, do-
rosłych i starszych. Więcej szczegółów tuż przed 

starem, na biegowej mapie. zbiórka w Hali Wi-
dowiskowo-sportowej CKis w skawinie, ul. 
Konstytucji 3 Maja 4 o godz. 14.30. 

•	 25	 maja	 godz.	 17.00	 –	 Dwór	 Dzieduszyckich	
w Radziszowie

 stwórz swój Bukiet dla Mamy – warsztaty artystycz-
ne, które zostaną zorganizowane z okazji dnia Mat-
ki. Własnoręcznie wykonany prezent zawsze wywo-
ła uśmiech na twarzy każdej mamy. Wstęp 15 zł.

 zapisy oraz wpłaty w dworze dzieduszyckich 
w radziszowie w godz. 8.00-15.00, tel. 12 256 31 
18, mail: dwor@ckis.pl. ilość miejsc ograniczona.

XIII Mistrzostwa Powiatu w Nowoczesnych Formach Tanecznych

Zwycięska drużyna dziewcząt w kategorii gimnazjalnej – Gimnazjum Katolickie w Skawinie.  Fot. Krzysztof Skrzybalski Zwyciężczynie w kategorii ponadgimnazjalnej – ZSRCKU w Czernichowie. Fot. Krzysztof Skrzybalski
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Czyż to mało cieszyć się słońcem, radośnie powitać wiosnę, 
kochać, zamyślić się , związać koniec z końcem…? Matthew Arnold
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POZIOMO:
 2)  najwyżej zorganizowany 

kręgowiec
 4)  półwysep już nie ukraiński
 7)  usterka, defekt
 8)  krótki u pudla
 9)  gruby sznur
11)  szereg powtarzanych czynności
13)  pracuje w kuźni
15)  wieloczynnościowy w kuchni
18)  ofensywne zagranie tenisowe
19)  dawna srebrna moneta
20)  słynny serialowy zbójnik
24)  uczestnik świata wirtualnego, 

występuje np. w grach 
komputerowych

27)  boli podczas anginy
30)  burzowy na deszczówkę
31)  niejedna na trasie slalomu
32)  Czarny Ląd

PIONOWO:
 1)  karciany dzwonek
 2)  operacyjna w szpitalu
 3)  koreańska marka samochodu
 4)  ciepłe przykrycie
 5)  nadmorska atrakcja
 6)  Eugeniusz, przedwojenny aktor
10)  złudzenie, urojenie
12)  w nią zeszyt do matematyki
13)  broń Wilhelma Tella
14)  figura szachowa
16)  auto Formuły 1
17)  okres godowy ryb
21)  biblijny statek
22)  nad parapetem
23)  ruchoma w kompasie
25)  niebezpieczny w rzece
26)  część dzieła literackiego
28)  osobiste konto w banku
29)  porcja płynu w ustach

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł francuskiej komedii

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 13.05.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania:
rodzinne zaproszenia do komnaty sensorycznej

(2 os. dorosłe + maksymalnie 6 dzieci)
w Przedszkolu Krasnal przy ul. Kobierzyńskiej 24 w Krakowie

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRACA  
W SKAWINIE

W związku z dynamicznym rozwojem firmy 
oraz otwarciem nowej hali produkcyjnej 

na terenie Skawiny, fabryka mebli 
poszukuje pracowników na stanowiska:

• OPERATOR CNC
• OPERATOR PIŁY PANELOWEJ
• MAGAZYNIER

WYMAGANIA:
– umiejętność podstawowej obsługi 

komputera,
– umiejętność szybkiego uczenia się 

i pracy w grupie,
– zaangażowanie w wykonywanie 

powierzonych działań,
– samodzielność,
– mile widziane doświadczenie w pracy 

na podobnym stanowisku,
– mile widziane uprawnienia do obsługi 

wózków widłowych.

Miejsce pracy: 
Skawina, ul. Gen. E. Fieldofra Nila 5  
(Skawiński Obszar Gospodarczy)

Zgłoszenia zawierające CV  
należy przesyłać na adres:

rekrutacja@cyprys.pl

Więcej informacji o ofertach pracy: 
tel. 12 273 20 96 wew. 14

www.cyprys.pl


