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Zapraszamy od 1 października
Zapisy: integracjasensoryczna@jci.pl

Kraków-Sidzina  ul. Działowskiego 1
tel. 12 446 78 88  www.progamed.pl
REHABILITACJA  USG  FALA UDERZENIOWA, 

ORTOPEDA  NEUROLOG  DIETETYKA 

ZAKRES USŁUG W RAMACH:
PZU, Medica Polska, Signal-Iduna, 

Allianz, Mondial Assistance
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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)

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. Wspólna 7

ul. Żwirki i Wigury 11
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– projekt Aldony Kret, 
Katarzyny Elwart, 
Katarzyny Janickiej, 
Aliny Ziemiańskiej 
i Weroniki Jaworskiej 
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Wizualizacje zwycięskich projektów dotyczących Zakrzówka
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Zakrzówek, choć jest jednym z naj-
bardziej atrakcyjnych i malowniczych 
miejsc w Krakowie, systematyczne za-
niedbywany i zaśmiecany, dopiero teraz 
doczekał się koncepcji na zagospodaro-
wanie terenu. W podjęciu decyzji, jak bę-
dzie wyglądać w najbliższej przyszłości, 
mogą wziąć udział mieszkańcy Krakowa. 
Wybierają spośród czterech najlepszych 
prac wyłonionych przez krakowskich ar-
chitektów i przedstawicieli władz miasta 
w  międzynarodowym konkursie urba-
nistyczno-architektonicznym na zago-
spodarowanie terenu i utworzeniu tam 
Parku Zakrzówek. Od 1 października 
na stronie internetowej Zarządu Ziele-
ni Miejskiej (www.zzm.krakow.pl) do-
stępny jest formularz ankiety, prezento-
wane są też nagrodzone prace. Można je 
również obejrzeć w specjalnym pawilo-
nie na Zakrzówku. W tej sprawie odby-
ły się również dwie otwarte debaty. Jedna 
30 września w Pałacu Krzysztofory przy 

Do 15 października można głosować na jedną z czterech koncepcji 

Jaki Zakrzówek? Zdecyduj i oddaj swój głos

Rynku Głównym, w trakcie której auto-
rzy wyróżnionych w konkursie projek-
tów opowiadali o swoich koncepcjach, 
druga 4 października w Radio Kraków. 
Głosowanie zakończy się w sobotę 15 
października br. Decyzja mieszkańców 
Krakowa, tym samym zwycięski projekt, 
będzie stanowił podstawę do dalszych 
prac, czyli opracowania projektu budow-
lanego, niezbędnego do uzyskania decy-
zji pozwolenia na budowę. Planuje się, że 
zawarcie umowy na prace oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę będą miały miej-
sce jeszcze w 2016 roku tak, aby inwesty-
cja rozpoczęła się na wiosnę 2017 roku 
i zakończyła w 2018 roku.

Do konkursu wpłynęły łącznie 34 
prace. Sąd konkursowy, oceniając wysoko 
ich poziom oraz bogactwo dostarczonego 
przez konkurs materiału koncepcyjnego 
uznał jednak, że żadna z nich nie odpo-
wiada w pełni na sformułowane w warun-
kach wymagania. Stąd postanowiono nie 

przyznać I nagrody. Przyznano: II nagro-
dę w wysokości 80 tys. złotych, dwie rów-
norzędne III nagrody po 50 tys. zł oraz 
wyróżnienie w wysokości 20 tys. zł. 

Przypomnijmy, 27 czerwca br. prezy-
dent Krakowa Jacek Majchrowski pod-
pisał umowę, w wyniku której Gmina 
Miejska Kraków pozyskała obszar ob-
jęty planowanym Parkiem Zakrzówek, 
czyli 13 działek o łącznej powierzchni 
27,8405 ha (z czego ok. 11 ha stanowi 
zbiornik wodny) za kwotę 25 776 824 zł. 
Teren przejmie Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Wykup działek na Zakrzówku to odpo-
wiedź na postulaty mieszkańców Krako-
wa, stowarzyszeń i organizacji ekologicz-
nych, którzy apelowali o zadbanie o ten 
cenny przyrodniczo teren i utworzenie 
tam ogólnodostępnego parku. Pozyska-
ne od spółki Kraków City Park nierucho-
mości (za wyjątkiem fragmentu jednej 
z działek) podlegają ustaleniom obowią-
zującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru „Park 
Zakrzówek”, zgodnie z którym są poło-
żone w przeważającej części w terenach 
zieleni oraz wód powierzchniowych. 
Podpisana umowa notarialna umożli-
wi realizację i zagospodarowanie przez 
Gminę ogólnodostępnego parku miej-
skiego pomiędzy ulicami Norymberską, 
Wyłom, Salezjańską i Zielną, obejmujące 
urządzenie terenu rekreacyjnego i kąpie-
liska o łącznej powierzchni około 50 hek-
tarów (nieruchomości pozyskane aktem 
notarialnym oraz tereny, które stanowiły 
już własność Gminy Miejskiej Kraków).

(red, źródło UMK)

Koncepcje można również obejrzeć w specjalnym pawilonie na terenie Zakrzówka.  Fot. Marcin Piętka
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Czynnikiem, który w ostatnich la-
tach szczególnie dotkliwie przyczynia 
się do uszczuplenia systemu przyrodni-
czego miasta, jest zabudowa realizowa-
na niezgodnie z zasadami kształtowa-
nia środowiska. Dlatego powstał jeden, 
spójny dokument chroniący zieleń w ca-
łym Krakowie. Zapoznali się z nim rad-
ni z Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska.

Radni opiniowali 41 punktów, w tym 
28 druków związanych z nieuwzględ-
nionymi uwagami do miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Młynówka Królewska – Grot-
tgera II” i 9 druków związanych z uchwa-
leniem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru „Park 
Ruczaj – Lubostroń”.

- Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 
28 września br. radni odrzucili wszystkie 
uwagi do planu miejscowego „Park Ruczaj 
– Lubostroń”. Oznacza to, że na następnej 
sesji 12 października, plan ten powinien 
zostać uchwalony. Pozwoli to zabezpieczyć 
teren przewidziany pod budowę parku dla 
celów realizacji inwestycji, tak bardzo po-
trzebnej w tym rejonie. Walka o niego trwa 
już od 2013 roku. – informuje Grzegorz 
Stawowy, przewodniczący Komisji Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska RMK. - Plan obejmuje tere-
ny zlokalizowane przy ulicach Lubostroń 
i Kobierzyńskiej, w tym stawy przy ulicy 
Szuwarowej i tereny użytkowane jako klub 
jazdy konnej. Łącznie to obszar 21 hekta-
rów . Na wykup gruntów potrzeba będzie 
około 17,5 mln złotych.

Radni zapoznali się także z projek-
tem w sprawie przyjęcia i przekazania 
pod obrady Rady Miasta Krakowa pro-
jektu uchwały RMK w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Dla wybranych obszarów przyrodni-
czych miasta Krakowa”. Projekt ten za-
kłada ochronę obszarów przyrodniczych 
przy pomocy opracowania dla nich miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, który w swoich ustaleniach 
bezwzględnie wyłączy z zainwestowania 
niektóre z nich. Ewentualnie dozwolone 
będzie modernizowanie terenu w celu 
uatrakcyjnienia (funkcja turystyczno-
-rekreacyjna). Przyszły miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Dla 
wybranych obszarów przyrodniczych 
miasta Krakowa” będzie obejmował 
swoimi granicami 215 obszarów o łącz-
nej powierzchni 3340,63 ha, co stanowi 
ponad 10% powierzchni miasta. 

- Przyjęcie planu ma na celu ochronę 
przed zabudową terenów posiadających 
szczególne walory przyrodnicze. Należy 
rozważyć, czy zamiast uchwalać jeden plan 
dla tak dużego obszaru, nie należałoby go 
podzielić na plany dla konkretnych rejonów. 
Chodzi o to, że w przypadku zaskarżenia 
jakiejkolwiek części planu, pozostałe objęte 
nim obszary pozostaną bez ochrony – kon-
tynuuje Grzegorz Stawowy.

(UMK, red)

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

Od pięciu lat Urząd Miasta Krakowa 
prowadzi akcję „Płać podatki w Krako-
wie”. Wyniki tej kampanii za 2015 rok 
napawają optymizmem. 

- Jest się czym pochwalić. 17 tys. 551 
nowych podatników płaci w Krakowie po-
datki. To prawie 35 mln zł dodatkowych 
środków do budżetu. Dane za miniony rok 
pokazują, że jest to najlepszy wynik od po-
czątku wprowadzenia w życie tego pomy-
słu. Można śmiało powiedzieć, że odnie-
śliśmy wielki sukces – mówi Bogusław 
Kośmider, przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa, podsumowując akcję „Płać po-
datki w Krakowie” za 2015 r. 

Najwięcej podatników zarejestrowa-
ło się w Krakowie w Dzielnicy IV Prąd-
nik Biały (1919 osób), Dzielnicy VIII 
Dębniki (1844), Dzielnicy XIII Podgó-
rze (1364) oraz Dzielnicy III (Prądnik 
Czerwony).

– Analizując działania innych samorzą-
dów widzimy, że coraz częściej najlepszym 
rozwiązaniem jest wprowadzenie  Karty 
Mieszkańca, adresowanej  do mieszkańców, 
płacących w danym miejscu podatek. Tak jest 
w Warszawie, Sopocie i w wielu innych mia-
stach. Pracujemy nad tym, aby w Krakowie 
też została wprowadzona – podkreśla prze-
wodniczący Rady Miasta Krakowa.

W maju 2015 roku Rada Miasta Kra-
kowa podjęła uchwałę kierunkową skie-
rowaną do prezydenta Miasta w sprawie 
ustalenia kierunków działania w zakresie 
przygotowania koncepcji i zasad wdroże-
nia Krakowskiej Karty Mieszkańca. Pro-
jekt skierowany jest do lojalnych miesz-
kańców Krakowa. Jego celem jest wzrost 

liczby mieszkańców miasta rozliczają-
cych na jego rzecz PIT. W zamierzeniu 
powołanego przez prezydenta Zespołu 
Zadaniowego KKM ma mieć funkcjo-
nalność Krakowskiej Karty Miejskiej, 
a osobie zamieszkałej w Krakowie i roz-
liczającej PIT w mieście mają przysługi-
wać stosowne preferencje i zniżki na sze-
roko rozumiane usługi miejskie (np. na 
bilety komunikacji miejskiej, wstęp do 
miejskich instytucji kultury).

- Punktem odniesienia była dla nas 
Karta Warszawiaka, jednak po bliższym 
zapoznaniu się z tematem doszliśmy do 
wniosku, że to karta zniżkowa na komuni-
kację miejską. Uznaliśmy, że warszawska 
koncepcja nie spełnia naszych oczekiwań, po-
nieważ od początku zakładaliśmy że nasza 
karta ma spełniać więcej funkcji: ma zwięk-
szać liczbę podatników w mieście, ale być też 
miejską kartą lojalnościową. Ma dawać pre-
ferencje, na które podatnik rozliczający się 
w Krakowie może liczyć – docelowo będą to 
zniżki na komunikację miejską, tańszy do-
stęp do krakowskich instytucji kultury czy do 
bazy sportowej – informuje Andrzej Kulig, 
zastępca prezydenta Krakowa ds. Polity-
ki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

W celu realizacji projektu Krakow-
ska Karta Mieszkańca zespół zadaniowy 
rekomenduje wprowadzanie preferencji 
poszczególnymi uchwałami w danym 
obszarze, np. komunikacji miejskiej. Ak-
tualnie uzgadniany jest logotyp i szata 
graficzna KKM, przygotowywana jest 
kampania promocyjna oraz ustalany jest 
sposób weryfikacji uprawnienia do ko-
rzystania z karty. (UMK, red)

3 października w magistracie pre-
zydent Krakowa Jacek Majchrowski 
wręczył podziękowania członkom Kra-
kowskiej Rady Seniorów I kadencji 
i przekazał nominacje przedstawicie-
lom Krakowskiej Rady Seniorów II ka-
dencji na lata 2016–2019.

Przypomnijmy, 13 września br. 
przedstawiciele mieszkańców Krako-
wa 60+ wybrali reprezentantów swoich 
spraw, Krakowską Radę Seniorów II ka-
dencji na lata 2016–2019.

We wrześniu upłynął też 2-letni 
okres pierwszej kadencji Rady. 

Rada Krakowskich Seniorów – 
w przeciwieństwie do innych rad w pol-
skich gminach – została wybrana demo-
kratycznie, poprzez głosowanie, a nie 
mianowanie. To 25-osobowe gremium 
zgłasza inicjatywy, doradza i konsultuje 
z prezydentem oraz radnymi wszelkie 
miejskie działania dotyczące osób star-
szych. Kandydować do Rady mogą oso-
by, które ukończyły 60 lat i mają poparcie 
instytucji albo organizacji działających 
na rzecz osób starszych lub co najmniej 
20-osobowej grupy mieszkańców z tej 
samej grupy wiekowej. Siedziba KRS: 
Al. Daszyńskiego 22, tel. 660 637 097.

Więcej informacji na: www.dla-
seniora.krakow.pl i na www.facebook.
com/Rada-Krakowskich-Senior.

Od października wprowadzone zo-
stały znaczące zmiany w funkcjonowa-
niu KMK. Dodatkowe kursy zyskają 
najpopularniejsze linie. Wzmocnione 
zostaną również ważne ciągi komuni-
kacyjne, jak Aleje Trzech Wieszczów. 
Wszystko po to, by ograniczyć ruch 
samochodowy w centrum Krakowa. 
Zwiększenie częstotliwości kursów po-
pularnych linii tramwajowych i autobu-
sowych ma zachęcić krakowian do zmia-
ny formy przemieszczania się po mieście.

Zmiany :
• linia 9 – wzrost częstotliwości kur-

sowania do 10 minut w godzinach 
szczytu w dni powszednie.

• linia 12 – nowa stała trasa: z Łagiew-
nik do Ronda Grzegórzeckiego bez 
zmian, następnie aleją Pokoju, Jana 
Pawła II, ulicą Ptaszyckiego do Kopca 
Wandy. Linia będzie kursowała co 20 
minut tylko w godzinach szczytu.

• linia 18 – wzrost częstotliwości kurso-
wania do 5 minut w godzinach szczytu 
w dni powszednie.

• linia 19 – wzrost częstotliwości kur-
sowania do 10 minut poza godzinami 
szczytu w dni powszednie.

• linia 501 – nowa stała trasa: z Cheł-
mońskiego Osiedle do Osiedle Na Lot-
nisku bez zmian, następnie ul. Duni-
kowskiego, Mikołajczyka (powrót ul. 
Broniewskiego i al. Andersa), Obroń-
ców Krzyża, al. Róż, al. Przyjaźni, al. 
Solidarności do Bulwarowej.

 Zmiana wpisuje się w oczekiwania 
mieszkańców do przywrócenia linii 
501 w rejon centrum Nowej Huty. 
Dodatkowo uruchomiony zostanie 
nowy przystanek „Bulwarowa”.

• nowa linia 192 (dotychczasowa linia 
452) kursująca na trasie: Chełm – al. 
Królowej Jadwigi - al. Kasztanowa - 
al. Królowej Jadwigi - al. Focha - al. 
Mickiewicza - al. Słowackiego - Pa-
wia - tunel św. Rafała Kalinowskiego 
- Dworzec Główny Wschód - Lu-
bomirskiego - Brodowicza - Pilotów 
- Młyńska - Lublańska - Dobrego 
Pasterza - al. Bora-Komorowskiego 
- al. Andersa - Dąbrowskiej - Med-
weckiego - Czyżyny Dworzec. Linia 
będzie kursowała w godzinach i z czę-
stotliwością analogiczną, jak linia 452 
z  następującymi zmianami: w dzień 
powszedni już od 5:00 co 20 minut, 
w dni świąteczne do 21:00 co 20 minut.

• linia 502 – dodatkowy przystanek 
„Narzymskiego”.

 Zmiana jest konsekwencją nowej tra-
sy linii 192 (dotychczasowej linii 452), 
która nie będzie już prowadzić przez 
Pierwszą Obwodnicę. W związku 
z tym, linia 501 nie będzie zatrzymy-
wać się na przystanku „Narzymskiego”.

• nowa linia 511 kursująca na trasie: 
Przybyszewskiego – Armii Krajo-
wej - Nawojki - Czarnowiejska - al. 
Mickiewicza – al. Słowackiego - Pa-
wia - tunel św. Rafała Kalinowskie-
go - Lubomirskiego - Brodowicza 

- Olszyny - Pilotów - Bora-Komo-
rowskiego - Okulickiego - Jagiełły 
- Architektów – Os. Na Stoku. Linia 
będzie kursowała co 15 minut tylko 
w godzinach szczytu w dni powsze-
dnie. Przystanki pośrednie dla linii 
511: Przybyszewskiego, Miasteczko 
Studenckie AGH, Czarnowiejska, 
Plac Inwalidów, Nowy Kleparz, Poli-
technika, Uniwersytet Ekonomiczny, 
Rondo Mogilskie, Miechowity, Bora-
-Komorowskiego, Wiślicka, Os. Kali-
nowe, Os. Mistrzejowice Nowe, Ło-
wińskiego, Jagiełły, Jana Kazimierza, 
Architektów.

• linia 503 – nowa stała trasa: z Nowe-
go Bieżanowa Południe do Opolskiej 
Estakady bez zmian, następnie aleją 
29 Listopada, ulicą Meiera do Górki 
Narodowej Wschód. Linia będzie kur-
sowała w godzinach szczytu z często-
tliwością co 7,5 minuty, poza szczy-
tem co 15 minut, w dni wolne co 20 
minut.

• linia 169 – nowa stała trasa: z Zajezdni 
Wola Duchacka do Opolskiej Estaka-
dy bez zmian, następnie ulicą Opol-
ską, Mackiewicza, Siewną, Bociana do 
Górki Narodowej. Linią będzie kurso-
wała z częstotliwością zwiększoną 
w godzinach szczytu do 12 minut, a w 
dni wolne co 20 minut. Do obsługi li-
nii kierowany będzie tabor wielkopo-
jemny.

• linia 252 – zwiększenie częstotliwości 
kursowania do 30 minut.

• nowa linia 104 (dotychczasowa linia 
504) kursująca na trasie: Centrum JP 
II – Totus Tuus – Do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia – Fredry – Ti-
schnera – Łagiewniki. Linia będzie 
kursowała z częstotliwością co 40 mi-
nut w dni powszednie w godzinach ok. 
5:30 - 20:30, w dni wolne w godzinach 
ok. 7:00 - 22:00.

W sumie zmiany wygenerują wzrost 
kosztów funkcjonowania Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie na poziomie 14,1 
mln zł rocznie. To wzrost o 3 proc. do tej 
pory miasto wydawało ok. 460 mln zł na 
kursy tramwajów i autobusów. 

Więcej na: www.krakow.pl

Od października 

Komunikacja miejska będzie wzmocniona 

Ochrona terenów zielonych - radni opiniują projekty

Plan „Park Ruczaj – Lubostroń” już wkrótce?

Urząd Miasta opracował też nowe za-
sady wprowadzania i informowania 
mieszkańców o darmowej komunikacji 
miejskiej w dniach, w których wystąpią 
znaczne przekroczenia dopuszczalnych 
norm jakości powietrza. Średnie stężenia 
będą zliczane dwukrotnie w ciągu dnia – 
pierwsza średnia od 1:00 do 16:00, dru-
ga od 12:00 do 22:00. Jeśli poziom pyłu 
PM10 przekroczy 150 mikrogramów/m3, 
darmowa komunikacja miejska będzie 
obowiązywać następnego dnia przez 
24 godziny. Co ważne, zrezygnowano 
z warunku, by na jednej ze stacji średnie 
stężenie wynosiło więcej niż 200 mikro-
gramów/m3. Nowe zasady wejdą w życie 
po przyjęciu ich przed Radę Miasta – naj-
wcześniej w drugiej połowie październi-
ka. Do tego czasu będą obowiązywać do-
tychczasowe założenia. 

Preferencje dla płacących podatki w Krakowie

Krakowska Karta Mieszkańca

Krakowska Rada Seniorów 

II kadencja 
inauguruje 
działalność
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Twoje Bezpieczeństwo 
nie zależy tylko od Ciebie!

REKLAMA

 〉 Jak ocenia Pan stan szybów 
wentylacyjnych i spalinowych 
w Polsce?
Ich sprawność jest różna i w dużym 

stopniu zależy od okresu kiedy budynki 
budowano. Do końca lat 50 instalacje 
gazowe w mieszkaniach występowały 
w bardzo ograniczonym zakresie. Do 
ogrzewania mieszkań używano pie-
ców węglowych oczywiście do tego 
konieczne były ciągi spalinowe. Ciągi 
budowano indywidualnie dla każdego 
pomieszczenia w mieszkaniu. Wszyst-
ko budowane było z cegły. Potem za-
częła pojawiać się prefabrykacja i wiel-
ka płyta.

 〉 Co to zmieniło?
Od lat 60 ciągi wentylacyjne i spa-

linowe w budynkach z wielkiej płyty 
budowano z prefabrykatów. Zaczęto 
podłączać wentylację co drugą kondy-
gnację do jednego pionu (przewodu) 
wentylacyjnego, podobnie z podłącza-
niem spalin. To rozwiązanie zastoso-
wano nie tylko w Polsce. Jednocześnie 
powszechne stało się używanie gazu 
w gospodarstwach domowych. Po la-
tach okazało się, że popełniono wiele 
błędów i niedoróbek, które do lat 90 
były nieszkodliwe z powodu dużej nie-
szczelności okien. Natomiast w latach 
90. następuje zmiana stolarki okiennej 
na tzw. szczelną, a tym samym ujaw-
niają się wady i szkodliwe działanie 
błędnie wykonanych ciągów wentyla-
cyjnych.

 〉 Dlaczego tak się stało?
Przy produkcji prefabrykowanych 

ciągów wentylacyjnych wkradły się 
wady wykonawcze. Tu wyjaśnienie dla 
laików. Ciągi spalinowe jak sama na-
zwa wskazuje służą do odprowadzania 
spalin. Przy spalaniu powstaje dwutle-
nek węgla, natomiast przy złym spa-
laniu powstaje trujący tlenek węgla. 
Z kolei wentylacja grawitacyjna służy 
do odprowadzania zużytego powie-
trza, ale należy również doprowadzić 
powietrze. Żeby to wszystko sprawnie 
działało, to system musi doprowadzać 
do mieszkania tyle świeżego powietrza 
ile odprowadza na zewnątrz przewo-
dami. Człowiek potrzebuje – przecięt-
nie 20 metrów sześciennych świeżego 
powietrza na godzinę! Tego nawet nie 
czujemy.

 〉 I co się stało po owym prze-
łomowym roku 90, o którym 
Pan wspomniał?
Zaczęto produkować i monto-

wać w mieszkaniach super szczelne 
okna. Takie super szczelne okna nie 
dostarczają nam świeżego powietrza 
z powodu braku szczelin. Nie wzięto 
pod uwagę, że to zaburzy działanie 
systemu wentylacji i odprowadzania 
spalin. Wcześniej nieszczelna stolar-
ka okienna służyła dobrej cyrkulacji 
powietrza w mieszkaniach i w całym 
budynku. Nawet wtedy, gdy same 
przewody wentylacyjne lub spali-
nowe były nieco wadliwie wykona-
ne, a nieszczelności w oknach były 
duże. Szczelne okna wszystko zmie-
niły. Problem zdiagnozowano do-
piero na przełomie wieków i wtedy 
zaczęto wprowadzać w tych szczel-
nych oknach specjalne nawiewniki. 
Wszystko po to, by do mieszkania 
mogła trafić taka ilość powietrza, jak 
wcześniej wspomniałem.

 〉 Zamontowaliśmy szczelne 
okna i pojawiły się liczniejsze 
niż wcześniej przypadki za-
truć – w tym zatruć śmiertel-
nych – tlenkiem węgla.
Tak. Przy stosowaniu gazowych 

urządzeń do podgrzewania wody, gdy 
jest nieprawidłowa dostawa świeżego 
powietrza następuje złe spalanie oraz 
złe odprowadzenie spalin i pojawia się 
tlenek węgla. To gaz niebezpieczny, 
bo przez nas nierozpoznawalny. Jest 
bezwonny i paraliżuje mózg w bardzo 
krótkim czasie. Największe niebezpie-
czeństwo zatrucia powstaje w chłodnej 
porze roku. Od późnej jesieni do wcze-
snej wiosny.

 〉 Dlaczego właśnie wtedy?
Zmarznięty człowiek przychodzi 

z zewnątrz, chce się ogrzać i wykąpać. 
Zamyka okna (jeżeli są bez odpowied-
nich nawiewników) czym prowokuje 
nieprawidłowe działanie wentyla-
cji. Jeśli pójdzie się wykąpać, czyli na 
dłużej włączy piecyk gazowy, może 
dojść do nagromadzenia tlenku wę-
gla. Nieszczęście gotowe. To niestety 
klasyczny przebieg takiego zdarze-
nia. Właśnie wtedy na jaw wychodzą 
wady wykonania przewodów wenty-
lacyjnych.

 〉 Na czym polegają te wady, 
o których Pan wspomina?
Przewód kominowy powinien 

mieć przekrój 14x14 cm lub d=15 
cm lub zachowany 0,016 m2 przekro-
ju przewodu. Niestety nie zawsze tak 
jest. Te kominy powinny być od środ-
ka szczelne i gładkie. Tymczasem na 
podstawie własnego doświadczenia 
mogę stwierdzić, że nawet 80 – 90 
procent przewodów ma wewnątrz wi-
szące zaprawy murarskie utrudniają-
ce swobodny przepływ świeżego po-
wietrza. Nazywam je opornikami, bo 
stawiają opór grawitacyjnej wymianie 
powietrza. Dodatkowo w budownic-
twie z wielkiej płyty często następu-
je obrócenie kanałów. Nie chcę tu za-
męczać szczegółami technicznymi, 
ale takie obrócenie kanałów to bardzo 
poważne zakłócenie ciągu spalinowe-

go mogące być niebezpieczne w użyt-
kowaniu.

 〉 Jak bardzo niebezpieczne?
Może być przyczyną tzw. „cofki”, 

czyli cofnięcia się spalin. Nasze spali-
ny mogą się cofnąć do naszego miesz-
kania, ale i do mieszkania sąsiada jeśli 
jest podłączone w tym samym pionie. 
I na odwrót. Czyjeś spaliny mogą tra-
fić do nas.

 〉 Czy takie wady da się  
usunąć?
Można próbować udrożnić prze-

wody spalinowe czy wentylacyjne bla-
szanymi wkładami. Jednak to zmniejsza 
ich przekrój i cyrkulacja powietrza choć 
sprawna może nie zapewniać dostarcza-
nia i odprowadzania dostatecznej ilości 
powietrza. To z kolei będzie niezgodne 

z przepisami. Można też oczywiście ca-
łość wyremontować przez przebudowę 
ciągów kominowych, ale to wymaga za-
łatwiania pozwolenia na budowę, a re-
mont jest bardzo kosztowny.

 〉 Wobec tego co robić?
W tych budynkach, do których 

ogrzewanie dostarcza już MPEC, za-
instalowanie ciepłej wody jest rozwią-
zaniem tanim i skutecznym. Wszystkie 
dodatkowo zainstalowane zewnętrz-
ne urządzenia służące do podgrzania 
wody w budynku zamontowane są na 
koszt MPEC. Mieszkańcy obciążeni 
są jedynie kosztem instalacji wewnątrz 
budynku. Mało tego do zainstalowa-
nia pionów z ciepłą wodą można wy-
korzystać niepotrzebne już wtedy ciągi 
spalinowe doprowadzając ciepłą wodę 
wprost do łazienek. Drugą metodą jest 
tzw. instalacja odklatkowa, ale wtedy 
przewody kominowe i tak trwale za-
ślepiamy, aby nie zaburzać działania 
wentylacji. Tak czy inaczej znika pro-
blem spalin w łazience, a wraz z nim 
niebezpieczeństwo zaczadzenia.

 〉 Ale znam przypadki, że część 
mieszkańców zgodziła się na 
likwidację piecyków, a część 
nie. Ciepłą wodę dla tych co 
chcieli doprowadzono meto-
dą odklatkową, ale piecyki 
w budynku zostały. Czynne 
przewody spalinowe też. Czy 
ci, którzy z nich zrezygnowali 
mogą czuć się bezpiecznie?
Biorąc pod uwagę warunki tech-

niczne ustalone w 2002 roku jakim 
powinny odpowiadać budynki, a one 
obowiązują do dziś, to w całym bu-
dynku powinien być jeden system 
uzyskiwania ciepłej wody. Nawet je-
den piec do podgrzewania wody ga-
zem tylko w jednym mieszkaniu może 
spowodować niebezpieczeństwo dla 
innych, gdyż jakakolwiek nieszczel-
ność, złe odprowadzenie spalin może 
niekorzystnie oddziaływać na inne 
mieszkania na tym samym poziomie. 
Poczucie bezpieczeństwa może za-
pewnić jedynie przejście wszystkich 
mieszkańców na inny sposób ogrze-
wania wody. Jeżeli nie wszyscy tak zro-
bią to żadne z mieszkań nie jest w peł-
ni bezpieczne. 

(red)

 Rozmowa z Krzysztofem Bieleckim rzeczoznawcą budowlanym,  
ekspertem w sprawach przewodów kominowych i wentylacyjnych
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Zdrowe słodycze – czy to w ogóle 
możliwe? Oczywiście, że tak: wystar-
czy wyciągnąć z szafek bakalie, suszo-
ne owoce, orzechy, pestki lub nasiona, 
dodać miodu lub ksylitolu, Są równie 
smaczne, co dostępne w sklepach prze-
kąski, a przy tym o wiele zdrowsze. Za-
wierają też znacznie mniej cukru. I wca-
le wymagają od nas rezygnacji z diety.

Cukier to smak dzieciństwa: lody, 
batoniki, gofry z bitą śmietaną… Wie-
lu z nas nie wyobraża sobie dnia bez cze-
goś słodkiego i z chęcią sięga po bato-
nik czy piękną kremówkę. Nie od dziś 
wiadomo jednak, że nadmierne spoży-
cie węglowodanów nie jest ani zdrowe, 
ani korzystne dla naszej sylwetki. Dieta 
współczesnego człowieka zawiera ich 
zbyt wiele w stosunku do ilości zaży-
wanego ruchu. Czy możliwe jest jed-
nak przygotowanie zdrowych słodyczy, 
dzięki którym nie będziemy mieli wy-
rzutów sumienia? Oczywiście, że tak: 
dzięki nim znajdziemy dobry sposób 
na poprawę humoru, ale i nie musimy 
obawiać się dodatkowych centymetrów 
w talii.

Zalety domowych słodkości
Nie tylko maluchy przepadają za 

słodyczami! Również i dorośli są praw-
dziwymi łasuchami; niekiedy bardzo 
trudno jest powstrzymać się od skosz-
towania czegoś pysznego. W takich 
chwilach o wiele lepiej jest sięgnąć 
po zdrową, własnoręcznie przygoto-
waną przekąskę: możliwości jest całe 
mnóstwo. Jaglane muffiny, orzecho-
we batoniki, jogurtowo-otrębowy de-
ser z owocami. Nie dość, że są o wiele 
smaczniejsze, niż przetworzone i prze-
słodzone produkty ze sklepowych pół-
ek, to w dodatku o wiele lepiej smakują. 
Zdrowe słodycze są bez cukru, kon-
serwantów i spulchniaczy, a jednocze-
śnie dostarczają organizmowi cennych 
składników odżywczych i witamin. Są 
niskokaloryczne, ich spożywanie to 
prawdziwa przyjemność, a w dodatku 
przygotowuje się je dosłownie w kilka 
chwil. 

Jak przygotować zdrowe  
słodycze w domu

W przypadku zdrowych przekąsek 
kulinarna fantazja jest jak najbardziej 
wskazana. Do dyspozycji są zarówno 
bakalie, orzechy, miód, pestki i nasiona 
roślin, jak i kasze – np. jaglana doskonale 
nadaje się do przygotowania np. sernika, 
budyniu, a nawet… kremu na kanapki. 
Możliwości jej wykorzystania w zdro-
wych, słodkich przekąskach są bardzo 

duże. Warto więc poeksperymentować 
ze smakami i sprawdzić, w jakiej postaci 
lubimy ją najbardziej.

Mówi się, że mistrzami zdrowych 
słodyczy są weganie i osoby nietolerują-
ce glutenu lub laktozy. Zamiast twarogu 
i mąki korzystają np. z tofu czy zmie-
lonych orzechów – jeśli dodać do nich 
awokado i odrobinę kakao, powstanie 
pyszne ciasto czekoladowe.

Biovert.pl

Zdrowie i Uroda

Po co czekać na skierowanie do 
sanatorium miesiącami, skoro można 
dostać decyzję w kilkanaście dni. Jeśli 
jesteś ubezpieczonym, a stan twojego 
zdrowia grozi niezdolnością do pracy 
postaraj się o skierowanie na rehabi-
litacje leczniczą w ZUS. W tym roku 
swoje leczenie w sanatorium zakoń-
czyło już ponad 50 tys. osób. 

Do kogo skierowany jest program
ZUS po raz pierwszy wysłał Po-

laków do sanatoriów w 1996 r. Na le-
czenie w pierwszym roku skierowa-
nych zostało niespełna 9 tys. osób. Od 
tego czasu na rehabilitację wyjechało 
przeszło 1,3 mln osób, a w ostatnich 
latach rocznie korzysta z programu 
prawie 80 tysięcy osób. Do sierpnia 
2016 swoją rehabilitacje w wojewódz-
twie małopolskim zakończyło 3 306 
pacjentów.

– Program bezpłatnej rehabilita-
cji rentowej ZUS skierowany jest do 
osób aktywnych zawodowo, zagrożo-
nych utratą zdolności do pracy w wyni-
ku przebytej choroby lub urazu. Co naj-
ważniejsze, osoba skierowana na takie 
leczenie nie musi ponosić żadnych kosz-
tów związanych ze swoją kuracją, po-
bytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie 
musi także korzystać z urlopu wypo-
czynkowego. Mając skierowanie do sa-
natorium lekarz wystawi jej zwolnienie 
– wyjaśnia Paweł Zygucki, Naczelnik 
Orzecznictwa Lekarskiego i Prewen-
cji z Oddziału ZUS w Krakowie.

Nie zwlekaj , zadbaj o zdrowie
Prewencja rentowa to przeciw-

działanie pogarszającemu się stano-
wi zdrowia. Czas w tym przypadku 
jest kluczowy, bo dalsze miesiące pra-
cy mimo pogarszającego się zdrowia 
mogą przynieść nieodwracalne skut-
ki i pozbawić możliwości dalszej pra-
cy. W przeciwieństwie do sanatoriów 
NFZ czas oczekiwania na skierowanie 
do sanatorium w ZUS jest zdecydo-
wanie krótszy. W przypadku chorób 
zawodowych i wypadków przy pracy 
pacjenci kierowani są do sanatoriów 
już na kolejny turnus. Odsetek pozy-
tywnie rozpatrzonych wniosków to 
około 80 procent. 

Kim są osoby korzystające 
z uzdrowisk ZUS? Największą grupę, 
niemal 30 proc, stanowią mieszkań-
cy Mazowsza i Górnego Śląska. Na tę 
ścieżkę poprawy kondycji zdrowotnej 
w równej mierze decydują się kobie-
ty, jak i mężczyźni, choć spośród 45 
tys. pacjentów nieznacznie więcej było 
kobiet – 24 tys. Do sanatorium wy-
jeżdżają już nawet nastolatki, ale od-
setek pacjentów zwiększa się dopiero 
w grupie wiekowej 30–39 lat. Reha-
bilitowani mężczyźni w wieku 50–59 
to 39% panów, natomiast odsetek pań 
w tym wieku to 49%. Przeważnie po-
wodem podjęcia leczenia są schorze-
nia narządów ruchu i krążenia oraz 
inne, będące najczęstszą przyczyną 
niezdolności do pracy. 

Co i gdzie podleczyć?
W tym roku najbogatszą ofer-

tę uzdrowisk i sanatoriów ma Dol-
ny Śląsk z 23 ośrodkami. Nie wiele 

ustępują mu województwa małopol-
skie z 18 ośrodkami i kujawsko po-
morskie, gdzie ZUS podpisał umowę 
z 16 lecznicami. W sumie ZUS ma 
podpisane umowy z 131 uzdrowiska-
mi i placówkami medycznymi w całej 
Polsce.

Coraz większa popularność wy-
jazdów do sanatoriów na koszt ZUS 
wynika przede wszystkim z poszerza-
jącej się oferty rehabilitacyjnej. 20 lat 
temu sanatoria z którymi współpra-
cował ZUS prowadziły leczenie scho-
rzeń tylko z dwóch grup schorzeń: 
narządów ruchu i narządów krąże-
nia. Obecnie z leczenia mogą korzy-
stać osoby cierpiące także na schorze-
nia układu oddechowego, głosu, czy 
schorzeniami psychosomatycznymi 
oraz po leczeniu onkologicznym raka 
piersi. 

Problemy z narządami ruchu 
i krążeniem można też podrepero-
wać w trybie ambulatoryjnym, czyli 
w miejscu swojego zamieszkania. Ist-
nieje również możliwość rehabilitacji 
kardiologicznej w domu, a monitoro-
waną telemetrycznie. Od 2010 ZUS 
realizuje także program dla kobiet 
po mastektomii. Od września 2016 r. 
w systemie stacjonarnym prowadzo-
ny jest pilotażowy program wczesnej 
rehabilitacji leczniczej dla osób, któ-
re podczas wypadku (w szczególności 
przy pracy) doznały urazu narządu 
ruchu – realizowany jest pod kie-
runkiem Samodzielnego Publiczne-
go Szpitala Klinicznego im. Prof. A. 
Grucy CMKP w Otwocku.

131 ośrodków
ZUS nie posiada własnych ośrod-

ków rehabilitacyjnych, co roku pod-
pisuje umowy z placówkami me-
dycznymi w kraju, które wyłaniane są 
w drodze obwarowanego wieloma wy-
mogami konkursu. Jakość świadczo-
nych usług jest regularnie poddawa-
na kontroli. Sprawdzane są warunki 
hotelowe i żywieniowe, sprzęt jakim 
dysponuje ośrodek oraz kwalifikacje 
kadry medycznej i rodzaj prowadzo-
nych terapii. 

Wyniki badań wskazują że reha-
bilitacja lecznicza w ramach prewencji 
rentowej ZUS przynosi coraz lepsze 
efekty, co widoczne jest poprzez za-
chowanie zdolności do pracy. W wy-
niku rehabilitacji leczniczej finanso-
wanej przez ZUS coraz więcej osób 
odzyskuje zdrowie. W tym roku po-
nad 54% pacjentów odzyskało zdol-
ność do pracy. 

– Osoby po ciężkich chorobach, ura-
zach i nieszczęśliwych wypadkach odzy-
skują sprawność i kontynuują karierę za-
wodową. Renta z tytułu niezdolności do 
pracy jest coraz rzadszym scenariuszem, 
mimo, że jeszcze niedawno stanowiła 
dla osób z pogarszającym się zdrowiem 
jedyną perspektywę – podsumowuje 
Paweł Zygucki.

Jak uzyskać skierowanie na re-
habilitację leczniczą dowiemy się na 
stronie www.zus.pl/rehabilitacja 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS

w województwie małopolskim

Program bezpłatnej rehabilitacji rentowej ZUS

Sanatorium 
w kilkanaście dni

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Czy słodycze mogą być zdrowe?

Nutella ze śliwek
Składniki:
• 2 kg śliwek węgierek,
• 20 namoczonych daktyli bez 

pestek,
• 5 łyżeczek kakao

Śliwki należy umyć i usunąć z nich 
pestki. Wkładamy je do dużego garn-
ka z grubym dnem i gotujemy przez 
około 1,5 godziny, często mieszając, 
aby śliwki nie przypaliły się. Następ-
nie dodajemy daktyle, wszystko do-
kładnie miksujemy za pomocą blen-
dera ręcznego. Ponownie stawiamy 
na ogniu czy płycie i gotujemy jeszcze 
około 30 minut. Na koniec dodajemy 
kakao i dokładnie mieszamy. Całość 
jeszcze chwilę gotujemy. Gorącą 
masę należy przelać do wyparzonych 
słoików, zamknąć, odwrócić do góry 
dnem i zostawić do wystudzenia.

Kulki amarantusowe 
Składniki:
• 3/4 szklanki poppingu 

z amarantusa (amarantus 
ekspandowany)

• 3/4 szklanki daktyli
• 1/2 dojrzałego banana
• 2 łyżki masła orzechowego
• zmielone migdały lub wiórki ko-

kosowe do obtoczenia

Daktyle zalewamy ciepłą wodą 
i czekamy aż zmiękną, odcedzamy 
i miksujemy razem z bananem na 
gładką masę. Do poppingu dodajemy 
masło orzechowe i mieszamy ucie-
rając. Następnie dodajemy daktyle. 
Masa powinna dobrze się kleić.

Lepimy małe kulki, najlepiej 
ugniatając je w dłoniach, które obta-
czamy w zmielonych migdałach. Go-
towe kulki chłodzimy w lodówce.

PRZEPISY NA ZDROWE SŁODYCZE
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NOWOŚĆ 
AKTYWNA MAMA 
masaż dla kobiet  

w ciąży 60 zł
DIETETYK 80 zł

MASAŻ 
PUNKTÓW

 SPUSTOWYCH 
20% rabatu

Kraków-Sidzina  ul. Działowskiego 1  tel. 12 446 78 88
pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 9.00-14.00

REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA
• KINEZYTERAPIA
• MASAŻE
• KRIOTERAPIA
• ZABIEGI BOROWINOWE

• ORTOPEDA
• nowość USG ORTOPEDYCZNE
• nowość FALA UDERZENIOWA 
• NEUROLOG
• DIETETYK

www.progamed.pl

ZAKRES USŁUG W RAMACH:
PZU, Medica Polska, Signal-Iduna, 
Allianz, Mondial Assistance

W godz. 12-15 wszystkie zabiegi 1/2 CENY
W pozostałych godzinach PAKIETY PROMOCYJNE!!!

Czym jest fala uderzeniowa? To 
nowa, bardzo skuteczna metoda lecze-
nia. W terapii falą uderzeniową wyko-
rzystuje się leczniczy wpływ fali aku-
stycznej o specjalnych właściwościach, 
czyli wysokim i skokowym ciśnieniu 
uwalnianym w krótkim czasie. Zabieg 
przeprowadza się za pomocą głowicy, 
którą przykłada się do bolesnego miej-
sca z którym sprzęgany jest za pomocą 
żelu. Dzięki głębokiemu przenikaniu fal 
w głąb ciała, terapię stosuje się zarów-
no w leczeniu procesów chorobowych 
zlokalizowanych w powierzchownych 
i w głębiej położonych tkankach. Fala 
uderzeniowa stymuluje metabolizm, 
przyśpiesza krążenie krwi, rozpuszcza 
zwapniałe fibroblasty, zwiększa produk-
cję kolagenu, a także obniża napięcie 
mięśniowe. Efekty są odczuwalne już po 
pierwszym zabiegu.

Dla kogo jest fala uderzeniowa?
To zabieg dla wszystkich zmaga-

jących się m.in.: ze wzmożonym na-

pięciem mięśni, zmianami przeciąże-
niowymi oraz z przewlekłymi stanami 
zapalnymi stawu krzyżowo-biodrowe-
go, mięśnia piszczelowego przedniego, 
ścięgna Achillesa, torebki stawu ramien-
nego czy kaletki podbarkowej. Falę sto-
suje się również w entezopatiach, czyli 
zmianach przeciążeniowych przycze-
pów mięśniowych między innymi: mię-
śni przywodzicieli, kulszowo-golenio-
wych, kolanie skoczka i biegacza, łokciu 
tenisisty i golfisty, zwapnieniu okołobar-
kowym, zespole mięśnia gruszkowatego, 
przy krwiakach śródmięśniowych, a tak-
że przy ostrodze piętowej.

Ponadto, fala uderzeniowa ma sze-
rokie zastosowanie w  medycynie este-
tycznej. Skutecznie redukuje: cellulit, 
miejscową otyłość, ujędrnia strefy zwiot-
czałe (pośladki i ramiona). Dodatkowo 
dzięki zabiegom drenażu limfatycznego 
i liposukcji uzyskuje się efekt ujędrnienia 
i uelastycznienia skóry.

Zespół fizjoterapeutów 
Gabinet PROGAMED

Interfejs jest do dyspozycji twórców 
oprogramowania rynku medycznego od 
2 września. Z jego pomocą możliwe jest 
zintegrowanie oprogramowania e-ZLA 
na Platformie Usług Elektronicznych 

ZUS z aplikacjami gabinetowymi, w któ-
rych na co dzień pracują lekarze obsługu-
jąc pacjentów. E-ZLA może więc już te-
raz stać się kolejną funkcjonalnością tych 
aplikacji, dzięki czemu lekarz wystawia-

jąc elektroniczne zwolnienie nie będzie 
musiał się „przeklikiwać” między aplika-
cjami. W ten sposób ZUS wyszedł na-
przeciw oczekiwaniom środowiska leka-
rzy oraz twórców aplikacji gabinetowych. 

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce sposobu korzystania z udostępnio-
nego interfejsu zawarte są w doku-
mentacji ZUS dostępnej na stronie 
www.zus.pl/bip (ZUS)

W ramach Programu Badań Prze-
siewowych raka jelita grubego Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
prowadzi bezpłatne badania kolonosko-
pii u pacjentów po 40. roku życia. Szpital 
zaprasza na konsultacje do lekarzy, którzy 
odpowiedzą na każde pytanie pod nr tel. 
12 622 95 53 (codziennie w godz. 8-15), 
można zarejestrować się poprzez wysłanie 
e-maila na adres: badania.pbp@zeromski-
-szpital.pl lub bezpośrednio w rejestracji 
szpitalnej – os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
(Nowa Huta). Z badań mogą skorzystać 
mieszkańcy całej Polski bez względu na 
adres zamieszkania czy zameldowania.

Do badań kwalifikują się:
– wszystkie osoby w wieku 50-65 lat 

bez objawów raka jelita grubego,
– osoby w wieku 40-65 lat bez obja-

wów raka jelita grubego, które mia-

ły w rodzinie przynajmniej jednego 
krewnego pierwszego stopnia (ro-
dzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem 
jelita grubego,

– osoby w wieku 25-65 lat pochodzące 
z rodziny HNPCC lub FAP. W tym 
przypadku konieczne jest potwier-
dzenie z Poradni Genetycznej. 
Do badań nie są kwalifikowane oso-

by, które miały wykonaną kolonoskopię 
w ciągu ostatnich 10 lat.

Kolonoskopia, to obejrzenie „od 
środka” całego jelita grubego za pomo-
cą giętkiego instrumentu wprowadzo-
nego przez odbyt. Do badania trzeba 
odpowiednio oczyścić jelito, dokładnej 
instrukcji lekarz udzieli po ustaleniu ter-
minu badania.

Badania finansowane są przez Mini-
sterstwo Zdrowia.

(UMK)

Fala uderzeniowa 

Skuteczny sposób na walkę 
z bólem i nadwagą

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

e-ZLA w gabinetach lekarzy
Już wkrótce lekarzom będzie łatwiej korzystać z funkcjonalności elektronicz-
nych zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił wła-
śnie twórcom oprogramowania rynku medycznego interfejs, który umożliwi 
wdrożenie e-ZLA do aplikacji gabinetowych.

Zrób bezpłatną kolonoskopię 

Powiedz stop rakowi jelita grubego 

Fot. zeromski-szpital.pl
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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, Zakrzówek

Szkoła Podstawowa nr 133 w Sidzinie

Wracają „sportowe soboty” 
Od jesieni w Szkole Podstawowej nr 133 w Sidzinie wznowione zostają ogólno-

dostępne zajęcia realizowane w ramach „sportowych sobót”. Harmonogram obej-
muje 28 sobót, podczas których, zależnie od pogody, nauczyciel wychowania fizycz-
nego prowadzi zajęcia w sali gimnastycznej, na bieżni, skoczni w dal, boisku oraz 
placu zabaw. To projekt finansowany z budżetu obywatelskiego, który łączy promo-
cję sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu z integracją społeczności lokalnej.

– Na sobotnie zajęcia sportowe przychodzą uczniowie szkoły, ich starsze rodzeństwo, 
rodzice, a także absolwenci naszej szkoły, którzy uczą się już w gimnazjach, liceach lub na 
studiach – mówi Agata Luber, dyrektor SP nr 133.  (UMK, red)

W sobotę 1 października krakow-
skie dzielnice świętowały swoje XXV-
-lecie.

W ramach obchodów, trasą Wawel 
– Rynek Główny przeszedł korowód 
szkół, instytucji i reprezentantów dziel-
nic. Dzielnicę VIII Dębniki reprezen-
towały w nim SP nr 40 z ul. Pszczelnej 
(Ruczaj), SP nr 66 ze Skotnik, SP nr 30 
z ul. Konfederackiej (Dębniki), G nr 22 
z ul. Skwerowej (Dębniki), ZSOI nr 2 
(SP nr 151 i Gimnazjum nr 22) z ul. 
Lipińskiego (Ruczaj).

Przypomnijmy o budowie ulicy 8 
Pułku Ułanów, wcześniej mającej no-
sić nazwę Nowoobozowej mówi się od 
dawna. Inwestycja ma zostać zlokali-
zowana na terenie trzech dzielnic: VIII 
Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
i X Swoszowice. Droga ma połączyć uli-
cę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Broż-
ka, Kapelanka, Grota Roweckiego i sta-
nowić odciążenie dla zatłoczonej ulicy 
Kobierzyńskiej. Z komunikacyjnego 
punktu widzenia inwestycja wydaje się 
być zasadna, jednak wzbudza uzasadnio-
ne obawy, ponieważ na wielu odcinkach, 
zwłaszcza początkowym w rejonie ulicy 
Obozowej oraz końcowym wzdłuż ulicy 
Lipińskiego przebiegać będzie w bardzo 
bliskiej odległości od gęstej zabudowy 
mieszkalnej. Miasto przygotowało kon-
cepcję budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Jest 
to jednak koncepcja, która aby być zreali-
zowaną, musi przejść jeszcze wiele eta-
pów. Opinie w tej sprawie mają wyrazić 
także Rady Dzielnic, przez które prze-
biegać będzie droga. Rady poprzednich 

kadencji Dzielnicy IX Łagiewniki – Bo-
rek Fałęcki oraz Rada Dzielnicy X Swo-
szowice zaopiniowały koncepcję pozy-
tywnie. Rada Dzielnicy VIII Dębniki, na 
terenie której przebiegać będzie najdłuż-
szy odcinek drogi, na ostatniej sesji po-
przedniej kadencji (w listopadzie 2014 r.) 
podjęła uchwałę również opiniując ją po-
zytywnie. Do koncepcji wniosła jedynie 
dwie uwagi: o zmianę lokalizacji ronda 
łączącego projektowaną drogę z ulicą Za-
wiłą w okolicy ulicy Skośnej oraz rezy-
gnację z pasa środkowego na odcinku od 
ulicy Zagrodzkiego do ulicy Żywieckiej 
lub inne rozwiązanie pozwalające wyeli-
minować skutki zbliżenia krawędzi bu-
dowanej drogi do okien istniejących bu-
dynków mieszkalnych.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie, jako inwestor 
informuje, że uzyskano już decyzję śro-
dowiskową.

– Na chwilę obecną nie ma jej jednak 
zaplanowanej w budżecie Krakowa i wie-
loletniej prognozie finansowej – informu-

je Piotr Hamarnik z ZIKiT-u. – W pro-
jekcie zmian, w tych dokumentach chcemy 
wpisać tą inwestycję, ale ostateczną decyzję 
podejmą radni miejscy. Realizacja mogła-
by kosztować około 26,5 mln zł, a prace ru-
szyć najwcześniej w 2018 roku i potrwać 
do końca 2020.

– Dla mieszkańców, którzy bezpośred-
nio sąsiadować będą z planowaną inwestycją 
zapewne istotnym jest fakt, że to koncepcja, 
więc jak zapewnił mnie projektant 8 Pułku 
Ułanów z Biura Projektów Drogowych, nic 
nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. Już 
teraz można też wnosić o zabezpieczenie 
w przyszłości środków na zagospodarowa-
nie zieleni i stworzenie ekranów zielonych 
wzdłuż wybranych odcinków planowanej 
drogi – mówi Renata Piętka, radna Dziel-
nicy VIII Dębniki. – Oczywiście z ramienia 
Rady Dzielnicy zostaną skierowane w tej 
sprawie pisma do stosownych instytucji. Pod-
jęte też zostaną wszelkie możliwe działania, 
aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa 
dla mieszkańców.

(red)

Obowiązujący od 2013  roku  plan 
zagospodarowania zezwala na istnienie 
budynków, wbudowanych w wały rze-
ki, które nie zakłócają widoku na Wisłę 
i okoliczne zabytki. Obecna konstrukcja 
plaży nad Wisłą, w której funkcjono-
wała restauracja, góruje nad bulwarami. 
Aby plaża mogła działać w dotychczaso-
wym miejscu, budynek musiałby zostać 
częściowo wkopany w wał. Tymczasem 
budynek stojący przy plaży od początku 
tego roku narusza przepisy prawa.

– Sytuacja jest taka, że mimo uzgod-
nionego terminu na przekazanie terenu 
w stanie sprzed wydzierżawienia, a więc 
bez instalacji tam powstałych, dzierżaw-
ca nie przekazał go Miastu. W związ-
ku z tym, że właściciel nie wywiązał się 
z umowy, rozpoczęliśmy naliczanie mu 
kary za bezumowne korzystanie z terenu 
– mówił w kwietniu br. Jan Machowski, 
kierownik Referatu ds. Informacji Me-
dialnej Biura Prasowego Urzędu Mia-
sta Krakowa.

Na dzień dzisiejszy pomiędzy wła-
ścicielem plaży a Miastem trwa przepy-
chanka odwoławcza. 

– Aktualnie postępowanie egzekucyj-
ne, stosownie do postanowienia prezydenta 
Miasta Krakowa z 18 maja 2016 r. pozo-
staje zawieszone. Spółka Sao Beach Invest-

Na scenie dzielnicę reprezentowały grupy taneczne z ZSOI nr 3 z ul. Strąkowej na Ruczaju. 
Fot. E. Winczura-Fekete

XXV-lecie krakowskich dzielnic

Jubileusz na Rynku Głównym

Centrum Kultury „Ruczaj” przy ul. Rostworowskiego 13 zaprasza na cykl 
wydarzeń:
• 13 października (czwartek) godz. 18.30
 Prezentacja multimedialna wystawy przygotowanej przez Węgierski Instytut 

Kultury w Warszawie i poznański IPN: „Rozstrzelane miasta: Poznań – Buda-
peszt 1956”. Wstęp wolny

• 15 października (sobota) godz. 18.30
 Koncert węgierskiej muzyki tradycyjnej w wykonaniu zespołu Hollóének Hun-

garica. Wstęp wolny. 
• 20 października (czwartek) godz. 18.30
 Projekcja filmu „1956 Wolność i miłość” reż. Krisztina Goda. To epicka opo-

wieść o powstaniu Węgrów w 1956 roku oraz walce drużyny węgierskiej z So-
wietami na olimpiadzie w Melbourne o honor i złoto. Wstęp wolny. (red)

Węgierski październik  
w Centrum Kultury RUCZAJ

Na płycie rynku rozstawiono na-
mioty, w których dzielnice i instytucje 
je reprezentujące mogły zapoznać kra-
kowian ze swoją działalnością. Z kolei 
na scenie odbywały się występy arty-
styczne wykonawców z poszczególnych 
dzielnic. Dzielnicę VIII Dębniki repre-
zentowały grupy taneczne Winx, Win-
ki, Kungfufajterki z ZSOI nr 3 przy ul. 
Strąkowej na Ruczaju (SP nr 158 i G nr 
25) pod opieką Ewy Winczury-Fekete.
Całość imprezy zakończył koncert ze-
społu Kroke oraz pokaz laserowy. (red)

Ulica 8 Pułku Ułanów

Rada Dzielnicy podjęła uchwałę
W ramach konsultacji społecznych dla inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji budowy ulicy 8 Pułku Ułanów na odcinku 
od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego” na sesji 14 września Rada Dzielnicy VIII 
Dębniki podjęła w tej sprawie uchwałę opiniując koncepcję pozytywnie.

Fot. Marcin Piętka

Plaża nad Wisłą

Urzędowe przepychanki

ments – właściciel plaży – zaskarżyła posta-
nowienie egzekucyjne do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Po-
stanowienie prezydenta Miasta Krakowa 
z 10 czerwca br. w przedmiocie uznania 
zgłoszonych zarzutów egzekucyjnych za 
nieuzasadnione, zostało utrzymane w mocy 
postanowieniem SKO z 12 lipca br. Z kolei 
postanowienie SKO zostało 23 sierpnia br. 
zaskarżone przez Sao Beach Investments 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie – informuje Jan Machowski. 
– Ponadto z Małopolskim Urzędem Woje-
wódzkim prowadzona jest wymiana ko-
respondencji w związku z wnioskiem Sao 
Beach Investments o wstrzymanie czynno-

ści egzekucyjnych. Postępowanie to nie jest 
rozstrzygnięte.

Plaża nad Wisłą od samego początku 
wywoływała mieszane reakcje. Z jednej 
strony zarzucano jej psucie krajobrazu, 
z drugiej była atrakcją nie tylko dla tu-
rystów, ale przede wszystkim dla miesz-
kańców spacerujących nad Wisłą ze swo-
imi pociechami. Teraz, kiedy nie działa, 
jej wpływ na krajobraz z pewnością nie 
poprawił się, a otoczona ogrodzeniem ze 
znakami zakazującymi wstępu przestała 
być atrakcją dla kogokolwiek. Miało to 
być miejsce będącą jedną z wizytówek na-
szego miasta, a na dzień dzisiejszy może 
być jedynie powodem do wstydu. (rp)
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SOLVAY.PARK   Galeria Handlowa Solvay Park, ul. Zakopiańska 105, www.solvaypark.pl

Laboratorium Artystyczne 
Warsztaty dla dzieci

Wstęp wolny, poziom +1
Startujemy o 10:30

8 października
Skrzynia pełna instrumentów, czyli laboratorium dźwięków. 

5 listopada
Elektryzująca kradzież, czyli gra o prąd.

22 października
Wodne inspiracje, czyli tajemnice H2O.
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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

 

TEL. 603 079 331
www.parkietypanele.pl

ZAKŁAD 
PARKIECIARSKI

MIECZYSŁAW GARSTECKI 

PARKIETY, PANELE 
I INNE PODŁOGI

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, 
LAKIEROWANIE

W niedzielę 11 września już po 
raz czwarty uczniowie szkół pod-
stawowych, którzy systematycznie 
uczestniczą w zajęciach na krakow-

Drużyna z Orlika przy ulicy Pszczelnej 13 w starszej kategorii wiekowej zajęła II miejsce. Na zdjęciu z 
pucharem Adam Pieniądz – najlepszy piłkarz turnieju. Fot. K. Pieniądz

Turnieju Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

Czwarta edycja za nami
Rywalizacja o miano najlepszej dru-

żyny z krakowskiego Orlika połączona 
z licznymi atrakcjami sportowo-rekre-
acyjnymi toczyła się na obiektach Miej-
skiego Stadionu Piłkarskiego „Wisła” 
im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20.

W turnieju grupy młodszej (kla-
sy I do III szkoły podstawowej) wiel-
ki sukces odniosła prowadzona przez 
animatora Piotra Iwanickiego drużyna 
Orlika z ulicy Pszczelnej 13 na Ruczaju, 
zajmując pierwsze miejsce. Dodatkowo 
najlepszym piłkarzem w tej katego-
rii wiekowej został Jan Siwiec, a naj-
lepszym bramkarzem Antoni Kustra. 
W grupie starszej (klasy IV-VI) pierw-
sza drużyna piłkarzy z Orlika przy uli-
cy Pszczelnej 13 zajęła 2 miejsce, nato-
miast druga drużyna miejsce 5. Adam 
Pieniądz uznany został za najlepszego 
piłkarza w tej kategorii wiekowej.

W zawodach uczestniczyli także 
piłkarze z Orlika przy ulicy Strąkowej 
3a. W młodszej kategorii wiekowej za-
jęli miejsce 5, natomiast w wśród grupy 
starszej miejsce 8.

(red)

2. PKO Bieg Charytatywny 

Zwycięska ekipa ze Strąkowej

W sobotę 17 września reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 158 przy uli-
cy Strąkowej uczestniczyła w finałach 2 Biegu Charytatywnego organizowane-
go przez PKO BP na stadionie AWF. Składająca się z 12 dziewcząt i 12 chłop-
ców drużyna okazała się najlepsza. Opiekunami grup byli Grażyna Seibt i Janusz  
Zachara. Dla zwycięzców organizator ufundował oprócz pakietów startowych i pa-
miątkowych medali bon o wartości 3000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
sportowego. (red)

Fot. SP nr 158

skich „Orlikach”, mieli okazję spraw-
dzić swoje piłkarskie umiejętności 
w walce o Puchar Prezydenta Miasta 
Krakowa.
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl

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

Magazyn Gminy Skawina

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–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

Ministerstwo Finansów analizu-
jąc mechanizmy występujące w szarej 
strefie odnotowuje coraz częstsze sy-
gnały o nadużyciach występujących na 
stacjach paliw. Jedną z najczęstszych 
nieprawidłowości jest niewydawanie 
paragonu fiskalnego nieuważnemu 
klientowi lub zbieranie nieodebra-
nych przez klienta paragonów fiskal-
nych. Proceder ten może mieć dalsze 
konsekwencje polegające na wystawia-
niu tzw. „pustych” faktur na podstawie 
niewydanych lub nieodebranych para-
gonów fiskalnych. Uczestniczą w nim 
zarejestrowane i legalnie działające 
podmioty.

„Puste” faktury, to faktury niedo-
kumentujące rzeczywistych zdarzeń 
gospodarczych, mające na celu m.in. 
zawyżenie kosztów w działalności go-
spodarczej oraz zwiększenie podatku 
naliczonego.  Dokumenty te następ-
nie są przekazywane „umówionym” 
podmiotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą w celu wygenero-
wania niemających odzwierciedlenia 
w rzeczywistości kosztów działal-
ności, a także nienależnego podatku 
naliczonego. Takie działania godzą 
w uczciwych przedsiębiorców, którym 
trudniej jest konkurować z oszustami 
osiągającymi nienależne korzyści.

– Chcemy uczulić podatników na 
nadużycia związane z wyłudzaniem 
podatku VAT. Wystarczy, że każdy 
z nas tankując paliwo zabierze ze sobą 
paragon fiskalny, by zapobiec takim sy-
tuacjom. Ważne jest dla nas nawiąza-
nie współpracy z branżą paliwową, dla 
której również ta kwestia jest ważna. 
Dlatego partnerami kampanii są mię-
dzy innymi Polska Izba Paliw Płyn-
nych oraz Polska Organizacja Prze-
mysłu i Handlu Naftowego – mówi 
wiceminister finansów Leszek Skiba.

Działania informacyjne i eduka-
cyjne są prowadzone równolegle do no-
welizacji ustawy o VAT i akcyzie, sta-
nowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe 
rozwiązania zdecydowanie ograniczą 
możliwość dokonywania oszustw po-
datkowych w obrocie wewnątrzwspól-
notowym i przyczynią się do zwięk-
szenia legalnej sprzedaży paliw oraz 
bezpieczeństwa ich nabywców.

Małopolska Administracja Podat-
kowa apeluje również, by w przypad-
ku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie 
wydaje paragonów lub zbiera wysta-

wione i nieodebrane paragony fiskalne 
zgłośmy te nieprawidłowości na nu-
mer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 
lub adres e-mail: powiadom_podatki@
mf.gov.pl, które są przeznaczone m.in. 
do zgłaszania nadużyć występujących 
na stacjach paliw. Więcej o akcji: www.
mf.gov.pl 

Kampania „Weź paragon” jest or-
ganizowana przez Ministerstwo Fi-
nansów cyklicznie od 2002 roku. Jej 
celem jest uświadomienie Polakom 
roli paragonu fiskalnego i minimali-
zowanie negatywnych efektów nierze-
telnego ewidencjonowania obrotów 
na kasach rejestrujących przez przed-
siębiorców. Duża grupa podatników 
sprzedających towary i świadczących 
usługi ma obowiązek ewidencjono-
wania obrotów na kasach rejestrują-
cych. Część przedsiębiorców uchyla 
się jednak od obowiązku ich instalo-
wania. Są również i tacy, którzy mimo 
tego, że posiadają kasę rejestrującą nie 
ewidencjonują wszystkich swoich ob-
rotów, a powinni to robić za każdym 
razem. Tego typu nadużycia wpływają 
na uszczuplenie wpływów z tytułu po-
datku VAT, co ma negatywny wpływ na 
budżet państwa i w efekcie na kondy-
cję i rozwój całego społeczeństwa bę-
dącego odbiorcą usług finansowanych 
przez państwo, takich jak edukacja czy 
służba zdrowia. Po drugie zmniejsza 
to konkurencyjność uczciwego sprze-
dawcy lub usługodawcy, który rzetelnie 
płaci podatek VAT. Po trzecie wreszcie 
takie zachowania przyczyniają się do 
powiększania szarej strefy i w efekcie 
osłabiają polską gospodarkę.

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampa-
nia informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym 
wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabie-
ranie ich przez klientów ze sobą, kiedy je otrzymują.

Trwa reorganizacja struktur Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. 7 września, Za-
rządzeniem nr 175.2016 został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny, na 
podstawie którego szereg komórek zmienił zakres kompetencji i siedzibę. 

Startuje akcja informacyjna 

Weź paragon ze sobą

Akcja krwiodawstwa w Skawinie

9 listopada i Ty możesz 
oddać krew

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Od 7 września zmiany organizacyjne 

7 września odbyła się akcja pobiera-
nia krwi. Jej organizatorem był Zarząd 
Klubu HDK w Skawinie. To kolejna 
inicjatywa przeprowadzona przez Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie.

W tegorocznej akcji wzię-
ły udział pięćdziesiąt dwie 
osoby. Łącznie oddano dwa-
dzieścia litrów krwi. Wśród 
oddających byli uczniowie 
Zespołu Szkół Techniczno-
-Ekonomicznych, między in-
nymi: Krzysztof Brandys, 
Aleksandra Stokłosa 
oraz Agnieszka Ca-
ban, która oddała 
krew po raz pierwszy 
idąc w ślady swojego 
ojca. W akcji uczest-
niczyli również daw-
cy krwi z wieloletnim 
stażem, posiadający ty-

tuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, 
jak Małgorzata Dybek, Krzysztof 
Szwabowski, Małgorzata Szymula czy 

Krzysztof Pawełczak. 
- Ilość osób, któ-

re uczestniczyły 
w akcji przynosi 
nam satysfakcję, 

ponieważ widzimy, 
że są ludzie chętni nieść 

pomoc innym i chcą spełnić 
humanitarną powinność – podsumo-
wuje akcję prezes Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi Włodzimierz 
Galaciński, tegoroczny kandydat 

do tytułu „Senior Roku 2015” 
w plebiscycie „Poza Stereoty-
pem”.

Kolejna akcja krwiodaw-
stwa w Skawinie zaplanowana 

została na 9 listopada br. Infor-
macje na www.gminaskawina.pl

(UMiG)

Niektóre wydziały zmieniają nie tyl-
ko swoją lokalizację, ale też zakres kom-
petencji. Jednym z przykładów jest nowo 
powstały  Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, który został wydzielony z funkcjo-
nujących dotychczas dwóch wydziałów: 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
Porządek w zakresie planowanych i pro-
wadzonych inwestycji, przygotowanie 
dokumentacji projektowej oraz realiza-
cja inwestycji, to podstawowe kompeten-
cje Wydziału Inwestycji. Z kolei bieżące 
utrzymanie gminnych dróg, chodników 
oraz nieruchomości, konserwacja obiek-
tów mostowych, zagospodarowanie zie-
leni miejskiej, to między innymi kom-
petencje nowo powstałego Wydziału 
Gospodarki Komunalnej.

Kolejna zmiana dotyczy dotychczas 
funkcjonującego Zespołu ds. pozyski-

wania środków zewnętrznych. Pozyski-
wanie środków zewnętrznych, ale i har-
monijny rozwój – w zgodzie z zapisami 
przyjętej w 2015 r.  „Strategii rozwoju 
Gminy Skawina”  - jest priorytetem, 
dlatego też w nowej strukturze Urzę-
du utworzony został Wydział Rozwoju 
i Strategii, którego zakres kompetencji 
obejmuje między innymi: kwestie zwią-
zane z odnawialnymi źródłami energii 
i przeciwdziałaniem niskiej emisji, mo-
nitorowanie jakości usług publicznych, 
przygotowywanie koncepcji planowa-
nych zadań inwestycyjnych oraz zarzą-
dzanie mobilnością.

Po przeanalizowaniu dotychczaso-
wych kompetencji Wydziału Rachun-
kowości, Wydziału Podatków i Opłat 
oraz Zespołu ds. Finansów i Budżetu 
podjęta została decyzja o scaleniu tych 
struktur w  Wydział Finansowy  z do-

datkowym podziałem na dwa refera-
ty: Referat Podatków i Opłat (w tym 
m.in. opłaty za wywóz odpadów) oraz 
Referat Budżetu.

Założenia przyjęte w  „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych na lata 2016-2022” - w tym przede 
wszystkim cel strategiczny pn.: skutecz-
na polityka prorodzinna – podyktowały 
konieczność utworzenia Biura ds. Ro-
dziny, mającego głównie za zadanie ko-
ordynowanie wszystkich działań podej-
mowanych na rzecz rodziny w Gminie 
Skawina (w jego skład wchodzi Cen-
trum Wspierania Rodziny w Skawinie).

Wszystkie zmiany, w tym między 
innymi opisane powyżej mają na celu 
zapewnić efektywniejsze wykorzysta-
nie przestrzeni dostępnej w obecnej 
siedzibie Urzędu, a przede wszystkim 
dostosować świadczone na rzecz miesz-
kańców usługi do, jak najlepszych stan-
dardów i kierunków rozwoju Gminy 
Skawina.

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

• 8-9 października – Hala Widowi-
skowo-Sportowa w Skawinie

 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZ-
TWA MAŁOPOLSKIEGO 
W TAŃCU SPORTOWYM – 
SKAWIANA 2016 

 Zgłoszenia par przyjmowane są do 
9 października br. poprzez zgło-
szenia on-line na stronie www.ft-
s-taniec.pl

 Na parkiecie, w 11 kategoriach wieko-
wych, swoje umiejętności zaprezen-
tują profesjonalni tancerze zrzeszeni 
w MZT, jak i amatorzy. Będzie oka-
zja podziwiać zarówno najmłodszych, 
jak i tych nieco starszych miłośników 
tańca. Bilety całodzienne będą do na-
bycia w dniu turnieju w cenie:

 - sobota – 20 zł dla dorosłych i mło-
dzieży od 13. roku życia, 10 zł dla 
dzieci szkół podstawowych i gim-
nazjów (6-12 lat), wstęp wolny dla 
dzieci do lat 5

 - niedziela – 10 zł dla dorosłych 
i młodzieży od 13. roku życia, 5 zł dla 

dzieci szkół podstawowych i gim-
nazjów (6-12 lat), wstęp wolny dla 
dzieci do lat 5

 Szczegółowy program mistrzostw na: 
www. ckis.pl oraz www.fts-taniec.pl.

• 10 października godz. 17:30 – Pa-
łacyk „Sokół”

 TEATR DZIECIOM: Przygody 
Małego Słonia Salomona – przed-
stawienie teatralne w wykonaniu Te-
atru Otwartego „Wrzos” .Bilety już 
w sprzedaży w cenie 10 zł od osoby, 
dzieci do lat 2 – wstęp wolny. Przed-
sprzedaż w kasie na Basenie Came-

na. W dniu spektaklu w Pałacyku 
Sokół od godz. 16:30.

• 22 października godz. 19.00 – Pa-
łacyk „Sokół”

 NIEWIARYGODNE – spektakl 
inny niż wszystkie... – to nietypowe, 
pierwsze w Polsce przedstawienie 
mentalistyczne, którego twórcą jest 
Radosław Hoffman.

 Tematem przewodnim spektaklu jest 
fascynacja autora wszystkim tym, co 
niewiarygodne. Niesamowite przy-
padki, zdarzenia, historie czy umie-
jętności wypełniają show od począt-
ku do końca. Widzowie będą mieli 
szanse wybrać się w podróż w głąb 
ludzkiego umysłu. Poznać jego me-
chanizmy, pułapki oraz sztuczki. Pu-
bliczność współtworzy show będąc 
jego integralną częścią już od pierw-
szych chwil. „Niewiarygodne” jest 
nietypową formą przedstawienia łą-
czącą w sobie iluzję, psychologię, su-
gestię, manipulację czy hipnozę. 

 Bilety do nabycia w kasach Centrum /
basen Camena/ kasa główna, I piętro 
w godz. 8.30 – 15.00 /pn. – pt./ kasa 
Camena Kosmetyki Masaże, parter, 
w godz. 15.30 – 20.30 /pn. – pt./, sobo-
ty w godz. 10.30 – 17.30. Przedsprze-
daż: normalny 20 zł, ulgowy 10 zł (po 
okazaniu legitymacji: uczniowie, stu-
denci, emeryci i renciści); w dniu spek-
taklu: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

• 24 października godz. 18.00 – Pa-
łacyk „Sokół”

 SPEKTAKL słowno-muzyczny 
„Namuzowywanie” wg Mirona Bia-
łoszewskiego w wykonaniu Moniki 
Rasiewicz oraz Bogumiły Gizbert-
Studnickiej. Wstęp wolny.

• 28 października godz. 18.00 Pała-
cyk „Sokół”

 JAPONIA – tradycja i nowocze-
sność – nowy sezon spotkań w ra-
mach Skawińskiej Akademii Wie-
dzy i Umiejętności. Wstęp wolny.

PRACA W SERWISIE
SPRZĄTAJĄCYM

OBIEKTY NA TERENIE KRAKOWA
markety, biura, mieszkania,

obiekty przemysłowe
KONTAKT:  601 156 466

pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

„Budżet obywatelski 2017”: 24-30 października głosowanie

Zapoznaj się z projektami

Bezpłatne zajęcia „Szkoły dla Rodziców”

Zgłoszenia do 14 października
Blisko 700 zawodników  
pokonało FOCH-a

Do 30 października trwa kampa-
nia promocyjna projektów zgłoszonych 
do przyszłorocznego budżetu obywa-
telskiego.  Głosowanie odbędzie się 
w dniach 24-30 października. Z listą 

projektów można zapoznać się na stro-
nie: www.gminaskawina.pl

Głosować mogą mieszkańcy gminy 
Skawina od 16 roku życia wzwyż.

(UMiG)

Centrum Wspiera-
nia Rodziny zaprasza 
rodziców, którzy chcą 
skutecznie wychowy-
wać dzieci, nauczyć się 
rozwiązywać konflikty bez przemocy 
i nauczyć się skutecznej komunikacji 
na bezpłatne zajęcia w „Szkole dla Ro-
dziców”.

- Szkoła dla Rodziców i Wychowaw-
ców to forma zajęć z rodzicami, która bazu-
je na koncepcji amerykańskich pedagogów 
A. Faber i E. Mazlish i uczy „jak mówić do 
dzieci, żeby nas słuchać, żeby do nas mówi-
ły”. „Szkoła dla Rodziców” to program spo-
tkań dla każdego, kto szuka sposobu na po-
lepszenie jakości życia w rodzinie, kto chce 
nawiązać głębsze i cieplejsze relacje z dzieć-
mi. Do udziału w zajęciach zapraszamy: 
matki, ojców lub oboje rodziców, wycho-
wawców, opiekunów – zachęca Małgo-
rzata Kopeć, pełnomocnik burmistrza 
ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i za-
pobiegania narkomanii.

Program „Szkoła dla 
Rodziców” przewiduje 
osiem cotygodniowych 
spotkań w piątki od 21 
października do 16 grud-

nia br. w godz. 17.30-19.45. Zajęcia odby-
wać się będą w budynku Centrum Wspie-
rania Rodziny w Skawinie, przy ul. ks. J. 
Popiełuszki 17. Zapisy na zajęcia przyj-
mowane są do dnia 14 października pod 
numerem telefonu: 12 276 34 10 lub bez-
pośrednio w Centrum Wspierania Rodzi-
ny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10.00-18.00. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Koszty związane z organizacją 
warsztatów pokrywa Urząd Miasta i Gmi-
ny w Skawinie w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2016. 

Organizatorami projektu są: Urząd 
Miasta i Gminy w Skawinie we współ-
pracy ze Specjalistyczną Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną w Skawi-
nie. (UMiG)

18 września teren Skawińskie-
go Obszaru Gospodarczego ponow-
nie stał się areną walki z „fochem”. 
A walczących było naprawdę wielu. 
W wyścigach biegowych, rolkowych 
i kolarskich wystartowało prawie 700 
zawodników. FOCH został pokonany 
po raz czwarty. 

Pierwsze wyścigi rozpoczęli naj-
młodsi, by przy głośnym dopingu po-
konać dystans 200, a następnie 1000 
m. Po biegach, dzieci i młodzież prze-
siadła się na rowery, a na koniec za-
mieniła buty na rolki. Wszyscy młodzi 
zawodnicy dzielnie walczyli, by w jak 
najlepszym czasie przekroczyć linię 
mety. Liczyła się każda sekunda więc 
o dokładny pomiar zadbała profesjo-
nalna firma – DataSport.

Przed godziną 13 na starcie pojawi-
li się dorośli, którzy najpierw przemie-
rzyli 10-cio kilometrowe trasy podczas 
wyścigów kolarskich i rolkarskich, by 
w końcu spróbować swoich sił w Bie-
gach Głównych, czyli na 5 i 10 km. Ten 
ostatni dystans pokonało 108 biegaczy. 
Pierwszy do mety dotarł Paweł Starzak 
z czasem 00:38:53. Dla dwójki szczę-
ściarzy udział w zawodach był wyjątko-
wo opłacalny, gdyż spośród wszystkich 
startujących w biegach głównych rozlo-
sowano 2 rowery górskie.

Organizatorzy, czyli Klub Spor-
towy Optima oraz Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie zapraszają za rok 
na piątą edycję imprezy.

Zadanie współfinansowane ze środ-
ków budżetu Gminy Skawina. (UMiG)

fot. CKiS 
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Jest zawsze lepiej, gdy urząd jest niższy od umiejętności tego, kto go sprawuje.
 Georg Christoph Lichtenberg
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POZIOMO:
 2)  wiązka bananów
 4)  odgłos morza
 7)  napój alkoholowy z jabłek
 8)  arabski książe
 9)  czynny wulkan na Sycylii
11)  rodzaj egzaminu
13)  główna tętnica
15)  karty do wróżb
18)  gatunek drobnej kaszy
19)  afrykańskie państwo graniczące 

z Kamerunem
20)  muzułmański miesiąc postu
24)  tlenowy lub fotograficzny
27)  giełdowy pośrednik
30)  miasto we Włoszech, grał tam 

przed laty Marek Koźmiński
31)  wcięty początkowy wiersz 

tekstu
32)  zbierany przez pszczoły

PIONOWO:
 1)  średniowieczna opłata u wrót 

miasta
 2)  ssak żyjący pod ziemią
 3)  motyl ciemności
 4)  część meczu tenisowego
 5)  koniec wyścigu
 6)  mszalne w kielichu
10)  rosyjskie imię żeńskie
12)  wieś rybacka nad Zatoką 

Gdańską
13)  siły zbrojne państwa
14)  odprowadza wodę z dachu
16)  rosyjska waluta
17)  proszek do kserografów lub 

drukarek
21)  mocny argument
22)  … z Zielonego Wzgórza
23)  kończy modlitwę
25)  wiązka, naręcz
26)  muzyka Liroya
28)  upięty na głowie
29)  okres w dziejach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie (znane powiedzenie).

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 14.10.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl

(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*).

Do wygrania podwójne bilety wstępu na koncert  
Tercetu Egzotycznego ufundowane przez organizatora   

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
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.

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


