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PASAŻ RUCZAJ
TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
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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www.centrum-maluszek.pl

„Centrum Maluszek”
Przedszkole 
ul. Obozowa

Żłobek
ul. Szuwarowa

- autorski program
- mała grupa – duże przedsięwzięcia
- wiele wycieczek
- zwiedzanie interesujących miejsc
- codziennie angielski
- realizujemy klasę „0”

- poranki Maluszka
   (wtorki i czwartki 9.30-11.00)
- mała grupa
- troskliwa opieka
- indywidualne podejście
  do każdego Dziecka

Prowadzimy poradnię psychologiczno-terapeutyczną!
tel. 608 38 15 99
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CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

UL. LIPIŃSKIEGO 7

tel. 12 269 66 66     kom. 501 955 021
www.zaluzje.info

PROMIS

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

Z REKLAMĄ 10% RABATU

Centrum Badan Klinicznych JCI
Jagiellonskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Bobrzynskiego 14  (bud. C)
Krakow-Ruczaj

´
´

´
´

rejestracja 
telefoniczna: 

+48 690-060-651
www.drsnarska-drygalska.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
porady dermatologiczne

dla dzieci i dorosłych

REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
USG I DENSYTOMETRIA
Oferujemy pełny zakres 
badań diagnostycznych

Centrum Badań Klinicznych JCI
Life Science Park, bud. C
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków-Ruczaj
poniedziałek-piątek 9:00-21:00

Rejestracja
telefoniczna:

12 340 24 02
ZAPRASZAMY!
www.cbkjci.pl

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

REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA - od 5 zł
• KINEZYTERAPIA - od 25 zł
• MASAŻE - od 20 zł
• KRIOTERAPIA
• ZABIEGI BOROWINOWE

• nowość SUCHE IGŁOWANIE
• FALA UDERZENIOWA – 65 zł
• ORTOPEDA
• NEUROLOG
• DIETETYK

www.progamed.pl

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

USG PEŁNY 
ZAKRES 
BADAŃ

w tym doppler 
tętnic szyjnych 

i kręgowych
oraz 

kończyn dolnych

SKLEP 
Z KLOCKAMI 

LEGO

ul. Drukarska 1 lok. U9 
Kraków – os. Ruczaj

(obok sklepu BIEDRONKA)

czynne 
pon. – pt. 10.00 -18.00 

sobota 10.00 -14.00
tel. 504 361 868

www.twojeklocki.pl

DUŻY WYBÓR NISKIE CENY

PRACA NA STANOWISKU:
• Skręcacz kablowy
• Operator maszyn i urządzeń 
 odlewniczych

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina 
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23

www.npa.pl • e-mail: info@npa.pl
kontakt Kadry: 12 276 08 05

ul. Czerwone Maki 87 (Ruczaj)
kompleks biurowy DOT OFFICE/budynek D
czynne 7.30–16.00
tel. 791 402 745
e-mail: bistro.copper@gmail.com
www.facebook.com/bistro.copper

• duży wybór makaronów, sałatek, pizz wykonanych na oryginalnych 
włoskich produktach

• BURGERY 100% wołowina
• własnej produkcji pierogi, naleśniki, tortille
• DANIA DNIA (mały 15,99 zł, duży 17,99 zł)

W ofercie:

Dowóz do Klienta: 
od 50 zł/zamówienie

Organizujemy imprezy firmowe i okolicznościowe do 170 osób (chrzciny, komunie itp.)
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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
KLINY

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”

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

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

ul. 29 Listopada 21

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

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Skawina

Delikatesy 
Galeria Smaku u Jacka 
ul. Kobierzyńska 165

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13
KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6 
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

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. 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)

ul. Kobierzyńska 42

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

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

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

„U Zosi i Jędrusia”, ul. Skotnicka 188, SKOTNIKI 

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

Kraków 

Do 13 października br. można od-
dać swój głos na projekty w ramach II 
edycji Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego.

Każdy mieszkaniec może od-
dać  1 głos. Głosować można  na do-
wolne zadanie z subregionu, w którym 
się mieszka.  Głosować może każdy 
kto ukończył 16 lat i mieszka w Ma-
łopolsce, ale nie musi być tutaj zamel-
dowany.

Do głosowania w subregionie 
obejmującym Miasto Kraków zakwa-
lifikowano 28 propozycji o różnym 
charakterze. Jest wśród nich projekt 
pod nazwą „Bezpieczna ścieżka rowe-
rowa do Tyńca – odcinek od ul. Kol-
nej do Stopnia Wodnego Kościusz-

ko”. Zadanie polega na zbudowaniu 
ścieżki rowerowej po koronie prawe-
go wału Wisły na długości ok. 900 m 
na odcinku od ul. Kolnej do Stopnia 
Wodnego Kościuszko. Przyczyni się 
to do poprawy bezpieczeństwa rowe-
rzystów, rolkarzy oraz pieszych dla 
których wał Wisły jest naturalnym ta-
rasem widokowym malowniczej oko-
licy, wizytówki Małopolski. Zadanie 
stanowi uzupełnienie ciągłości Wi-
ślanej Trasy Rowerowej. Koszt pro-
jektu to 300 000 złotych.

Głosować można:
–  przez internet,
–  przez wrzucenie karty do urny (w 

15 lokalizacjach w całej Małopol-
sce), 

–  za pośrednictwem poczty (przesy-
łając kartę na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Ma-
łopolskiego, ul. Racławicka 56, 
30-017 Kraków; koniecznie z do-
piskiem: „Budżet Obywatelski”).
Więcej informacji na stronie www.

bo.malopolska.pl. (red)

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Ścieżka rowerowa do Tyńca wśród projektów

Wystarczy telefon lub mail z prośbą o stojak, a pracownicy 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu sprawdzą, 
gdzie go najlepiej ustawić, a następnie zamontują w odpo-
wiednim miejscu.

Stojaki w kształcie odwróconej litery U najlepiej zamon-
tować w pobliżu wejścia do szkoły, w miejscu, które jest wi-
doczne zarówno dla uczniów, jak i administracji szkoły. Dzięki 
temu rowery będą pod stałym nadzorem. Ich kształt również 
zwiększa bezpieczeństwo – do takiego stojaka rower przycze-
pia się za ramę, a nie za koło, dzięki czemu trudniej go ukraść.

Każda placówka może liczyć maksymalnie na 15 takich 
stojaków – w każdym przypadku ich liczbę i umiejscowienie 
ustala się indywidualnie.

Na stojaki w pierwszej kolejności mogą liczyć szkoły bio-
rące udział w programie rowerowym STARS prowadzonym 
przez Gminę Miejską Kraków, ale pozostałe placówki rów-
nież bez kłopotu mogą takie stojaki zamówić.

Na zgłoszenia od szkół i przedszkoli ZIKiT czeka do 
30 listopada pod nr tel. 12 616 70 00 lub pod adresem e-mail: 
sekretariat@zikit.krakow.pl. (UMK)

Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Nowe stojaki rowerowe przy szkołach i przedszkolach 

Wystarczy zgłosić się do ZIKiT-u

Od 1 września działa Zarząd In-
westycji Miejskich w Krakowie. To 
najmłodsza jednostka Gminy Kra-
ków, która skupiać się będzie na reali-
zacji większości inwestycji w mieście. 

Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął działalność

Nowa jednostka gminna
ZIM został powołany do życia uchwa-
łą Rady Miasta Krakowa z 29 marca 
2017 roku.

Zarząd Inwestycji Miejskich 
w Krakowie powstał w oparciu o działa-
jący do niedawna w strukturach Urzę-
du Miasta Krakowa Wydział Inwesty-
cji, który ma w swoim portfolio takie 
projekty, jak: Centrum Kongresowe 
ICE Kraków, miejski stadion Craco-
vii, budowa mieszkań gminnych na os. 
Mały Płaszów czy adaptacja dawnego 
kina Związkowiec na potrzeby teatru 
Variete, przygotowanie do realizacji 
TAURON Areny Kraków. W dorob-
ku Wydziału Inwestycji są też realizacje 
zadań w trybie partnerstwa publiczno-
-prywatnego.

Celem utworzenia ZIM jest przede 
wszystkim usprawnienie procesu inwe-
stycyjnego dotyczącego projektów miej-
skich. 

Wstępna lista projektów, którymi zaj-
mie się ZIM liczy 49 pozycji. Do ważniej-
szych zadań należą: realizacja programu 
mieszkań gminnych, budowa żłobka na os. 
Mały Płaszów i szkoły na os. Gotyk, prze-
budowa ul. Kocmyrzowskiej wraz z linią 
tramwajową, budowa kładki pieszo-rowe-
rowej nad Wisłą pomiędzy Kazimierzem 
a Ludwinowem, adaptacja budynku na po-
trzeby Muzeum Historii Podgórza, budo-
wa Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. 
Zgodnie z planem, z roku na rok liczba za-
dań Zarządu Inwestycji Miejskich w Kra-
kowie będzie wzrastać. (UMK)

Od 30 września

Gimnazjaliści jeżdżą za darmo
13 br. września podczas sesji Rady Miasta Krakowa, radni podjęli decyzję 

o wprowadzeniu darmowej komunikacji dla gimnazjalistów (finansowanej przez 
Gminę Miejską Kraków). Od 30 września uczniowie gimnazjów zlokalizowanych 
na terenie Krakowa są uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komu-
nikacji Miejskiej w Krakowie.

Zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć to będzie uczniów 
aktualnych drugich i trzecich klas gimnazjalnych, a w następnym tylko uczniów 
klas trzecich. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest legitymacja szkol-
na, a ci, którzy już zakupili bilety okresowe na KMK, mogą je zwracać na zasadach 
określonych w uchwale tzw. taryfowej. Więcej na: www.krakow.pl.

(UMK)

weźże

w 2. edycji Budżetu 
Obywatelskiego

Województwa 
Małopolskiego

ZAGŁOSUJ

8 000 000 zł
Decyduj 

i zmieniaj 
Małopolskę.
To proste!

GŁOSUJEMY
25.09-13.10

www.bo.malopolska.plKampania społeczna finansowana ze środków Województwa  Małopolskiego.
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Krakowska Strefa Płatnego Par-
kowania przechodzi obecnie głębo-
ką restrukturyzację. Dostosowanie jej 
do obowiązujących przepisów to m.in. 
uporządkowanie miejsc parkingowych, 
ale również usprawnienie ruchu ulicz-
nego poprzez wprowadzenie ulic jed-
nokierunkowych, buspasów, poprawie-
nie i wprowadzenie nowych ścieżek 
rowerowych czy przejść dla pieszych.

Korekta, której organizacją zajmuje 
się Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu, jest wynikiem wprowa-
dzenia w życie zaleceń pokontrolnych 

Wojewody Małopolskiego nakazują-
cych doprowadzenie strefy do zgodno-
ści z przepisami.

Wprowadzenie nowej organiza-
cji ruchu w strefie wzbudza protesty, 
jednak ZIKiT, jako jednostka admini-
stracji samorządowej jest zobligowana 
do działania w świetle obowiązującego 
prawa  – nawet jeżeli rozumie emocje 
stojące za organizatorami tych prote-
stów.

Z uwagi na prowadzone działania 
na poszczególnych ulicach mogą one 
wiązać się z czasową korektą organiza-

cji na niej. Zmiana oznakowania pio-
nowego, malowanie oznaczenia pozio-
mego, montaż słupków itp. wymagają 
zarówno czasu, jak i przestrzeni – stąd 
np. tymczasowe całkowite zakazy par-
kowania w danym miejscu. 

Reorganizacja Strefy Płatnego Par-
kowania zakończy się pod koniec paź-
dziernika.

Szczegółowy harmonogram zmian 
w poszczególnych podstrefach opisany 
jest na stronie internetowej www.zikit.
krakow.pl.

(UMK, red)

Strefa Płatnego Parkowania 

Reorganizacja potrwa do końca października

Na ulicach Krakowa powstają trzy nowe buspasy. Trwają 
już prace na alei Focha i ulicy Czarnowiejskiej, a w najbliż-
szym czasie ekipy drogowców pojawią się na ulicy Wielickiej.

Już prawie gotowy jest buspas na alei Focha w kierunku 
centrum miasta. Pas w stronę Alej Trzech Wieszczów powstał 
poprzez zawężenie pasów ruchu, a więc zmianie nie ulega 
przepustowość drogi dla ruchu ogólnego. Wydzielony pas dla 
autobusów zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Kraszew-
skiego, a kończy za przystankiem autobusowym „Cracovia 
Błonia”. Na przejściu dla pieszych przez aleję Focha na wy-
sokości ulicy Kałuży zamontowany zostanie tzw. azyl, dzięki 
czemu piesi będą mogli w bezpieczniejszy sposób pokonać 
jezdnię. Buspas zostanie wyznaczony na odcinku około 250 
metrów.

Buspas na ulicy Czarnowiejskiej wiedzie w kierunku Alej 
Trzech Wieszczów, a rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ulicą 
Miechowską. Został wyznaczony poprzez zawężenie pasów 
ruchu do 3 metrów, dzięki czemu nie zmniejsza się ilość pasów 

dla ruchu ogólnego. Długość wyznaczanego pasa to ok. 600 
metrów. Pas „przerwany” jest na wysokości przejścia dla pie-
szych z azylem (na wysokości skrzyżowania z ulicą Konarskie-
go), aby zapewnić bezpieczne przejście przez pasy znajdujące 
się w bliskim sąsiedztwie szkoły oraz uczelni. Buspas kończy 
się w zatoce przystankowej przystanku „Czarnowiejska”.

W najbliższym czasie powstanie również buspas na uli-
cy Wielickiej rozpoczynający się od ulicy Teligi, a kończący 
przy skrzyżowaniu z ulicą Kamieńskiego w kierunku centrum 
miasta. Znajduje się on na jednym z trzech pasów ruchu uli-
cy Wielickiej, dzięki czemu nie było konieczności ingerencji 
w konstrukcję drogi.

Utworzenie nowych buspasów jest częścią reorganizacji 
Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki tym zmianom zyskają 
przede wszystkim pasażerowie komunikacji miejskiej, ponie-
waż autobusy będą mogły kursować płynniej i bardziej punk-
tualnie.

(UMK)

Na alei Focha oraz ulicach Czarnowiejskiej i Wielickiej

W Krakowie powstają trzy nowe buspasy
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Zdrowie i Uroda

Małopolski Oddział Wojewódz-
ki Narodowego Funduszu Zdrowia 
informuje, że od 1 października br.  
w związku z wejściem w życie przepi-
sów dot. sieci szpitali zmieniają się nie-
którzy realizatorzy świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. Miesz-
kańcy Małopolski mają do dyspozycji 
48 miejsc realizacji świadczeń w całym 
województwie. Informacje oraz wykaz 
realizatorów nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej od 1 października 2017 r. 
dostępne są na stronie Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ (www.
nfz-krakow.pl).

W razie dodatkowych pytań infor-
macje można też uzyskać:
§ telefon informacyjny dotyczący 

nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej (czynny do 31 października, 
poniedziałek – piątek w godz. 8-16) 
12 29 88 219,

§ infolinia dla pacjenta NFZ: 
tel. 12 194 88, 12 29 88 386.

Zmiany w nocnej i świątecznej 
opiece zdrowotnej wynikają z wejścia 
w życie od 1 października przepisów 
dot. podstawowego systemu zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowotnej, 
tzw. sieci szpitali. Opiekę nad pacjen-
tami w godzinach wieczornych, noc-
nych oraz w weekendy i święta sprawo-
wać będzie przede wszystkim większość 
szpitali zakwalifikowanych do sieci. Na 
tych obszarach, w których nie ma szpi-
tali sieciowych, w konkursie zostali wy-
łonieni nowi świadczeniodawcy. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowot-
na to świadczenia w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej udzielane od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 18 
do 8 dnia następnego oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia pa-
cjent może udać się po pomoc do do-
wolnego punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 

gdzie mieszka, i do którego lekarza/
pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) złożył swoją deklarację. 
Może wybrać dowolne miejsce udzie-
lania świadczeń, spośród 48 w całym 
województwie i lekarz nie ma prawa go 
odesłać do „swojego rejonu”.

W przypadku konieczności wizyty 
lekarza w domu pacjenta, musi on we-
zwać lekarza z placówki zabezpieczają-
cej opiekę w jego rejonie zamieszkania 
lub pobytu. 

Dyżurujący lekarz udziela po-
rad: w warunkach ambulatoryjnych, 
w domu pacjenta (w przypadkach me-
dycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki 
w nocy, w dni wolne i w święta moż-
na skorzystać w razie: nagłego zacho-
rowania; nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów sugerują-
cych bezpośrednie zagrożenie życia lub 
istotny uszczerbek zdrowia, a zastoso-
wane środki domowe lub leki dostęp-

ne bez recepty nie przyniosły spodzie-
wanej poprawy; gdy zachodzi obawa, 
że oczekiwanie na otwarcie przychodni 

może znacząco niekorzystnie wpłynąć 
na stan zdrowia.

(Źródło: UMK, MOWNFZ)

Zmiany od 1 października 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nie przez przypadek kwasy ome-
ga znajdują się w grupie tak zwanych 
Niezbędnych Nienasyconych Kwasów 
Tłuszczowych (NNTK). Niegdyś na-
zywane były witaminą F. Konieczne są 
do prawidłowego funkcjonowania or-
ganizmu, a każdy z nich odgrywa inną, 
istotną rolę. Wpływają na poziom lipi-
dów, a także oddziałują pozytywnie na 
kondycję układu krążenia. Warto więc 
bliżej poznać charakterystykę kwasów 
omega pochodzenia roślinnego i do-
wiedzieć się, jak zadbać o ich właści-
wy poziom w organizmie. Wyróżniamy 
kwasy omega-3, omega-6 i omega-9. 

KWASY OMEGA-3
Mają one korzystny wpływ na pro-

fil lipidowy, obniżają stężenie trójglice-
rydów, zmniejszają ryzyko zawału serca, 
spowalniają proces starzenia się komó-
rek, wykazują działanie przeciwnowo-

tworowe i są korzystne w przypadku 
występowania zaburzeń rytmu serca czy 
w zapalnych chorobach stawów.

• Źródło i które wybrać?
Roślinnym źródłem kwasów ome-

ga-3 jest olej rzepakowy, nasiona 
lnu, pestki dyni, olej lniany, siemię 
lniane, orzechy, migdały czy soja. 
Dobrym źródłem są również algi 
morskie. Pomimo iż lista produktów 
zawierających kwasy omega-3 jest 
bardzo długa, to nie wszystkie są 
tak samo efektywne w ich do-
starczaniu. Kwestią, którą nale-
ży brać pod uwagę jest zdolność 
organizmu do przyswojenia po-
szczególnych odmian omega-3 
– najbardziej przyswajalne są 
EPA (kwas eikozapentaenowy) 
i DHA (kwas dokozaheksaeno-
wy). Odmianę ALA (kwas α-li-

nolenowy) jest mniej skuteczna, gdyż or-
ganizm musi sam ją przekształcić w EPA 
i DHA. Zalecana dawka dobowa EPA 
i DHA to 3-5 g (w stosunku 3:2).

• Kwasy omega-3 w diecie dzieci 
Kwasy omega-3 są ważne już 

od pierwszych chwil życia, gdyż 
mają istotne znaczenie w proce-
sie rozwoju mózgu i wzroku. Stąd 
dieta kobiety karmiącej powinna 
obfitować w źródła kwasów ome-

ga-3. Po ukończeniu 6 miesią-
ca życia, można dziecku poda-
wać kwasy w postaci tranu lub 
suplementów przeznaczonych 
dla najmłodszych. Gdy pocie-
cha spożywa już pokarmy stałe, 
warto do jadłospisu wprowadzić 
dwa razy w tygodniu ryby, zgod-
nie z ze schematem rozszerza-
nia diety.

•  Kwasy omega-3, 
a choroba Hashimoto
Osoby dotknięte cho-

robą Hashimoto powinny 
zadbać o odpowiednią za-
wartość kwasów omega-3 
w diecie, ze względu na 
działanie łagodzące sta-
ny zapalne, dzięki czemu 
wspomagają leczenie cho-
rób autoimmunologicznych. 
Dotknięci tym schorzeniem mają czę-
sto również problemy z odpowiednią 
kondycją włosów. W tym także mogą 
pomóc kwasy omega-3, gdyż ich niedo-
bór dodatkowo pogarsza stan włosów.

KWASY OMEGA-6
Kwasy omega-6 mają duże znaczenie 

dla organizmu. Przede wszystkim 
regulują metabolizm i wspomaga-
ją obniżanie ciśnienia krwi. Wpły-
wają na dobrą kondycję układu 
kostnego, chroniąc między in-
nymi przed utratą masy kostnej. 
Wśród korzystnych właściwości 
wymienia się również stymulo-
wanie wzrostu włosów.

• Gdzie występują?
Kwasy omega-6 nie są pro-

dukowane przez organizm, dla-
tego należy dostarczyć je poprzez 
odpowiednią dietę. Na szczęście 
występują w dużej liczbie pro-
duktów. Należą do nich przede 

wszystkim: olej słoneczniko-
wy, olej sojowy, pestki dyni, 
ziarna słonecznika, sezam, 
orzechy ziemne czy awokado. 
Niedobory można uzupełniać 
również poprzez spożywanie 
margaryn wyprodukowanych 
na bazie ww. olejów.

KWASY OMEGA-9
Kwasy omega-9 mają 

pozytywny wpływ na układ sercowo-
-naczyniowy i pokarmowy, regulują 
poziom cholesterolu we krwi oraz po-
magają ograniczać możliwość powsta-
wania kamieni żółciowych. Ich poziom 
można uzupełniać poprzez spożywanie 
takich produktów jak: oliwa z oliwek, 
orzechy, siemię lniane, olej lniany, rze-

pakowy, sezamowy i awokado.

KWASY OMEGA, A CIĄŻA
Prawidłowe proporcje kwasów 

tłuszczowych w diecie kobiety cię-
żarnej są niezwykle istotne. Od-
powiadają za prawidłowy rozwój 
płodu, w szczególności za wspo-
maganie rozwoju jego układu 
nerwowego, krążenia i wzroku. 
Ważne jest, aby kobiety stosowały 
suplementy diety rekomendowane 
dla tego okresu, a także wzbogaca-
ły swoją dietę w naturalne źródła 
kwasów omega. Prawidłowa po-

daż kwasów omega jest również 
ważna w okresie laktacji, kiedy to 

są one dostarczane dziecku wraz 
z mlekiem matki. Podobnie jak w okresie 
prenatalnym, są ważne dla prawidłowe-
go rozwoju niemowlęcia.

KWASY OMEGA W DIECIE WEGAŃSKIEJ
Najlepszym źródłem kwasów 

tłuszczowych są ryby i oleje rybne. Nie 
oznacza to jednak, że osoby na die-
cie wegańskiej muszą zmieniać swoje 
przyzwyczajenia żywieniowe, aby za-
dbać o ich odpowiedni poziom. Należy 
jedynie zwiększyć spożycie takich pro-
duktów, jak choćby olej lniany i zwrócić 
uwagę, czy suplementy nie są przygo-
towywane na bazie tłuszczu zwierzęce-
go. W sprzedaży dostępne są specjalne 
suplementy dla wegan, w których kwasy 
omega pozyskiwane są na przykład z alg 
morskich. Biovert 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Roślinne źródła kwasów omega

Stosunek dostarczanych do organi-
zmu kwasów omega-3 i omega-6 po-
winien wynosić od 2:1 do 4:1. Tylko 
w takiej sytuacji możliwe jest korzy-
stanie z ich pozytywnych właściwo-
ści. W przeciwnym wypadku nad-
miar kwasu omega-6 może między 
innymi zwiększać ryzyko powstawa-
nia nowotworów, doprowadzać do 
zaburzeń rytmu serca, a także ograni-
czać powstawanie kwasów omega-3 
w organizmie.

KWASY OMEGA-3 
I OMEGA-6 – 
WŁAŚCIWE PROPORCJE 
DLA ORGANIZMU 
CZŁOWIEKA

§	DZIELNICA II, III 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krako-
wie, ul. Strzelecka 2a, tel. 12 619 86 87, 
12 619 86 61
§	DZIELNICA I, VII
Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla 
w Krakowie, al. Marsz. Ferdynanda 
Focha 33, centrala: 12 68 76 400, 12 
68 76 442, 12 68 76 479, 12 68 76 492
§	DZIELNICA XVII, XVIII + IGO-

ŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Że-
romskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na 
Skarpie 66, tel. 12 622 95 76, 12 622 95 45
§	DZIELNICA XIV, XV, XVI
Specjalistyczny Szpital im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Je-
sieni 1, tel. 12 64 68 792

§	DZIELNICA V, VI + 
ZABIERZÓW

Szpital św. Rafała w Krakowie, ul. Ar-
mii Krajowej 5, tel. 12 629 88 00
§	DZIELNICA IX, X, XI
Szpital św. Rafała w Krakowie, ul. Bo-
chenka 12, tel. 12 629 88 00
§	DZIELNICA XII, XIII
NZOZ Kraków-Południe, ul. Kutrze-
by 4, tel. 12 656 10 07
§	DZIELNICA VIII
NZOZ Kraków-Południe, 
ul. Szwedzka 27, tel. 12 266 02 70
§	DZIELNICA IV + ZIELONKI
- Szpital Miejski Specjalistyczny im. Ga-
briela Narutowicza w Krakowie, ul. Prąd-
nicka 35, tel. 12 257 82 24, 12 257 83 24
- Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 Pa-
wilon M-V, wejście C, tel. 12 614 28 88

NOCNA I ŚWIATECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W KRAKOWIE 
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
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Co? Gdzie? Kiedy? 

Portret zbiorowy krakowian w czap-
kach krakuskach, Lekcja Śpiewania 
„Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”, zlot 
młodzieży, zasadzenie pamiątkowego 
platana, zawody biegowe – to tylko nie-
które wydarzenia w ramach zakończenia 
Roku Tadeusza Kościuszki, które odbę-
dą się 12–15 października w Krakowie. 

W sobotę 14 października o godz. 
15.00 w Rynku Głównym przed Wieżą 
Ratuszową pamiątkowe zdjęcie miesz-
kańców Krakowa w czapkach kraku-
skach z drabiny wozu strażackiego wyko-
na fotograf Wiesław Majka. Od godziny 
14.30 na miejscu będzie można odebrać 
darmową czapkę krakuskę (przygotowa-
no 10 tysięcy papierowych czapek). Zdję-
cie będzie można pobrać ze strony www.
krakow.pl. Tego samego dnia o godz. 
15.30 rozpocznie się Lekcja Śpiewa-
nia pieśni i piosenek kościuszkowskich 
„Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”. Kan-

12–15 października w Krakowie

Finał Roku Tadeusza Kościuszki
Kościuszki, iluminacja kopca przez 
korowód z pochodniami)

• 13 października (piątek) o godz. 
16.30 na Plantach Krakowskich 
(odcinek pomiędzy ul. Szewską i św. 
Anny) – posadzenie pamiątkowego 
platanu 

• 15 października (niedziela) – w dniu 
200. rocznicy śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki:
– uroczystości w Katedrze na 

Wawelu (godz. 9.30 złożenie 
kwiatów na sarkofagu T. Ko-
ściuszki w Krypcie św. Leonar-
da, godz. 9.45 zabrzmi dzwon 
Zygmunta, godz. 10.00 uroczy-
sta msza pod przewodnictwem 
metropolity krakowskiego Mar-
ka Jędraszewskiego).

– godz. 11.00 – TAURON Are-
na Kraków ul. Lema – Bieg „5 
dla Kościuszki” na 5 kilometrów 

celaria Prezydenta Miasta Krakowa za-
pewni na tę okazję 4000 bezpłatnych 
śpiewników.

W ramach Roku Tadeusza Kościusz-
ki zaplanowano również:
• 12 października (czwartek) o godz. 

17.00 – inaugurację zlotu młodzieży 
szkół im. T. Kościuszki (w programie 
zasadzenie i chrzest nowej odmiany 
róży – „Tadeusz Kościuszko”, ślubo-
wanie młodzieży klas pierwszych IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. 

Dyskusje, debaty, lekcje czytania, 
wręczenie Nagrody Conrada honorują-
cej najlepszego debiutanta literackiego 
w kategorii proza, a także koncert i przede 
wszystkim możliwość spotkania ze zna-
komitymi pisarzami i krytykami z Polski 
i zagranicy – tak w dużym skrócie przed-
stawia się program dziewiątej już edycji 
Festiwalu Conrada. Wydarzenie roz-
pocznie się 23 października i potrwa ty-
dzień. W tym roku hasłem przewodnim 
jest Niepokój.

- Chcemy rozmawiać o współczesnych 
niepokojach na świecie, o niespokojnych ru-
chach jednostek i  zbiorowości, o  gwałtow-
nych emocjach, domagających się rozładowa-

nia i lękach dotyczących niejasnej przyszłości, 
która, jak sto lat temu, w czasach Conrada, 
zaczyna już roztaczać swój czarny cień nad 
nami – zapowiada dyrektor artystyczny 
festiwalu, prof. Michał Paweł Markowski. 

Festiwal to również liczne wydarze-
nia towarzyszące: pasma filmowe, wyda-
rzenia dla dzieci, warsztaty i  spotkania 
branżowe. Tradycyjnie już, równolegle 
z festiwalem odbywać się będą Targi 
Książki w Krakowie, uznawane za jed-
no z najważniejszych w Polsce wydarzeń 
branży księgarskiej.

Więcej o festiwalu oraz szczegóło-
wy program na: www.conradfestival.pl.

(UMK, red)

23–29 października

Festiwal Conrada

30 września w Muzeum Inżynierii Miejskiej otwarta została wystawa „P jak 
Paradoks. Opowieść o Fiacie 125p”. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzają-
cych do 31 grudnia br.

Ile kosztował Fiat 125p? Komu służył przez prawie dwie dekady? I jak wyglą-
dały wczasy zmotoryzowanych obywateli? Odpowiedzi na te i inne pytania odkry-
je wystawa w Muzeum Inżynierii Miejskiej, zorganizowana z okazji 50. rocznicy 
rozpoczęcia produkcji Fiata 125p w Polsce. Zwiedzający mogą zobaczyć ok. 20 
pojazdów w interaktywnej i nowoczesnej aranżacji, nawiązującej w każdym detalu 
do czasów PRL. Więcej informacji na: www.mim.krakow.pl. (red)

P jak Paradoks. Opowieść o Fiacie 125p

Wystawa dla miłośników motoryzacji

Rusza druga edycja Konkursu Kra-
kowskiego dla uczniów klas 1-3 szkół 
podstawowych znajdujących się na tere-
nie Gminy Miejskiej Kraków. Tegoroczny 
temat to „Dlaczego lubię Kraków? – mia-
sto malowane oczami dziecka”. Zwycięz-
cy otrzymają okolicznościowe upominki, 
a najlepsze prace zostaną pokazane na wy-
stawie pokonkursowej.

Konkurs jest organizowany z inicjaty-
wy przewodniczącego Rady Miasta Kra-
kowa, przy udziale Kancelarii Rady Miasta 
i Dzielnic Krakowa oraz Wydziału Edu-
kacji UMK. Cel to propagowanie historii 
Krakowa oraz pogłębianie wiedzy o mie-
ście i samorządzie gminnym wśród dzieci 

(wspólnie z 4. PZU Cracovia 
Półmaratonem Królewskim). 
Informacje i zapisy na www.
zis.krakow.pl (wystarczy mieć 
ukończone 16 lat i być w stanie 
dotrzeć do mety w regulamino-
wym czasie 40 min.)

Przypomnijmy, że rok 2017 został 
ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem 
Tadeusza Kościuszki, w związku z przy-
padającą w tym roku 200. rocznicą jego 
śmierci. Kościuszko – Najwyższy Na-
czelnik Siły Zbrojnej i przywódca ogól-
nonarodowego powstania – insurekcji 
kościuszkowskiej, to polski i amerykański 
generał, niezłomny bojownik w walkach 
o niepodległość. W Krakowie, w kate-
drze wawelskiej, w krypcie św. Leonarda 
spoczywają jego szczątki, u stóp Wawelu 
znajduje się jego pomnik, a na Zwierzyń-
cu (zachodnia część Krakowa), na wzgó-
rzu bł. Bronisławy zwanym też Sikorni-
kiem Kopiec Kościuszki, będący zarazem 
jego symboliczną mogiłą – jeden z naj-
trwalszych symboli idei wolności i nie-
podległości Polski.

 (UMK, red)

Kraków jak malowany

Konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży. Prace konkursowe – rysunki, 
prace malarskie, kolaże (w format A3 lub 
A4) – można składać w sekretariatach 
szkół. Do 17 listopada br. nastąpi roz-
strzygnięcie pierwszego, szkolnego etapu 
konkursu. Prace zakwalifikowane do dru-
giego etapu (maksymalnie pięć autorstwa 
uczniów z danej placówki) – szkoła prze-
śle do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic 
Krakowa UMK (najpóźniej do 4 grudnia). 
Wytypowanie zwycięzców nastąpi najpóź-
niej do 15 grudnia. Wyniki zostaną ogło-
szone w styczniu. Najlepsze prace będzie 
można oglądać do lutego. Więcej infor-
macji na stronie internetowej konkursu: 
www.konkurskrakowski.pl  (UMK, red)

Fot. Magiczny Kraków 
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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

Aż 14 wniosków o udział wpłynęło 
w organizowanym przez Zarząd Inwe-
stycji Miejskich w Krakowie konkursie 
na opracowanie koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej Ośrodka Ru-
czaj, filii Centrum Kultury Podgórza. 
Teraz dokumenty zostaną przekazane 
do Sądu Konkursowego, który dokona 
ich oceny. Nowy dom kultury ma po-
wstać w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, 
w ramach osiedla budynków gminnych, 
realizowanych przez Zarząd Inwestycji 
Miejskich w Krakowie. 

Celem ogłoszonego przez Miasto 
konkursu jest uzyskanie najlepszej 
pod względem architektonicznym, 
funkcjonalnym, eksploatacyjnym 
i ekonomicznym, koncepcji Ośrodka 
Ruczaj. Podstawowa funkcja obiektu 
to pełnienie roli dzielnicowego domu 
kultury.

Budynek ma być nowoczesnym pro-
gramowo i organizacyjnie ośrodkiem 
animacji lokalnego życia kulturalnego, 
edukacji artystycznej i kulturalnej oraz 
promocji kultury. 

Niedawno Miasto i Bank Gospo-
darstwa Krajowego podpisały umowę na 
dofinansowanie pierwszego etapu inwe-
stycji, w wyniku którego do 2019 roku po-
wstanie pięć bloków i 179 mieszkań. Do-
celowo, w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, 
Zarząd Inwestycji Miejskich zrealizuje 
kompleks dziesięciu czterokondygnacyj-
nych domów mieszkalnych, w tym jeden 
z dwoma lokalami usługowymi: bibliote-
ką publiczną i żłobkiem. Zaprojektowano 
w nich łącznie 357 mieszkań.

Decyzję w sprawie wyboru najlep-
szych koncepcji jury podejmie na po-
czątku grudnia.

 (UMK, red)

W sierpniu bieżącego roku z powo-
dzeniem zakończyła się akcja na rzecz 
ufundowania nowego nagrobka dla An-
drzeja Srzednickiego – muzyka i nauczy-
ciela, który przed laty pracował w klubie 
kultury w Kostrzu. Zbiórkę środków fi-
nansowych na ten cel prowadziły jego 
dawne uczennice: Agnieszka Kuchnia-
-Wołosiewicz, Patrycja Hajtek, Magda-
lena Bielatowicz, Magdalena Kwaśniew-
ska-Wcisło.

Przedsięwzięcie udało się sfinalizo-
wać przede wszystkim dzięki ofiarności 
osób związanych z KO Kostrze, dawnych 
uczennic i uczniów oraz ich rodziców. 
Większość darczyńców zamieszkuje Ko-
strze lub okoliczne osiedla, ale fundusze 
napłynęły też ze Stanów Zjednoczonych.

We wrześniu odbyły się zorganizo-
wane przez Urząd Miasta Krakowa kon-
sultacje w sprawie zmian granic Dzielnic 
VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fa-
łęcki oraz X Swoszowice.

Kwestia granic dzielnic powróci-
ła w ubiegłym roku. Rada najmniejszej 
krakowskiej Dzielnicy IX Łagiewniki-
-Borek Fałęcki podjęła uchwały, w któ-
rych wnioskowała do prezydenta Miasta 
Krakowa, o rozpoczęcie procedury ko-
rekty granic dzielnic, które zakładałyby 
przyłączenie do Dzielnicy IX terenów 
dzielnic sąsiednich.

Dla mieszkańców Dzielnicy VIII 
Dębniki najistotniejszą była wnioskowa-
na przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-
-Borek Fałęcki kwestia przesunięcia gra-
nicy Dzielnic VIII i IX z naturalnej, na 
rzece Wildze, na nieistniejącą ulicę 8 Puł-
ku Ułanów, co w praktyce oznaczałoby 
m.in. ponowny podział ulicy Lipińskiego.

Konsultacjom towarzyszyła prowa-
dzona przez Radę Dzielnicy IX Łagiew-
niki-Borek Fałęcki kampania informa-
cyjna, podczas  której przytaczano szereg 

argumentów mających przemawiać za 
proponowana zmianą granic.

- Trudno polemizować z retoryką, któ-
ra rozmija się z prawdą. Nie jest też uczci-
we wobec mieszkańców składanie obietnic 
bez pokrycia – mówi Renata Piętka, radna 
Dzielnicy VIII Dębniki, z okręgu obej-
mującego m.in. ulicę Lipińskiego. - Bę-
dąc mieszkanką rejonu, który reprezentuję 
staram się dbać o jego interesy najlepiej, jak 
potrafię. Uważam też, że sąsiadujące ze 
sobą dzielnice powinny współpracować i w 
jak największym zakresie rozwiązywać 
ewentualne problemy na zasadzie poro-
zumienia. Przykładem jest choćby niewiel-
ka korekta granicy w Sidzinie i konsensus 
zawarty z Dzielnicą X Swoszowice dla 
dobra mieszkańców. Niestety w przypad-
ku roszczeń Dzielnicy IX sprawa wyglą-
da inaczej, a jej działania niepotrzebnie 
dzielą zamieszkującą ten rejon społeczność 
– kontynuuje Renata Piętka.

Podczas konsultacji padały gło-
sy poparte racjonalnymi przesłankami, 
wyrażające wolę pozostawienia granic 
pomiędzy dzielnicami na rzece Wildze. 

Przypomniano, że poprzednia korekta 
miała miejsce przed trzema laty i kolejna 
może wywołać wśród mieszkańców po-
czucie braku stabilizacji. Wskazywano 
bezzasadność argumentów opowiada-
jących się za zmianą granic, m.in. kwe-
stii lokalizacji mającego powstać Parku 
Wilga. Jest to projekt miejski i generalnie 
nie ma znaczenia fakt, po stronie której 
z dzielnic znajduje się teren pod niego 
przeznaczony. Nie ma też przeciwwska-
zań, aby był on podzielony pomiędzy 
obiema dzielnicami. 

Dostarczono także oświadczenia 
zarządów części wspólnot położonych 
przy ulicy Lipińskiego, w których opo-
wiadają się one za utrzymaniem granicy 
pomiędzy dzielnicami na rzece Wildze, 
wyrażając jednocześnie wolę pozostania 
w Dzielnicy VIII Dębniki.

Wnioski z przeprowadzonych kon-
sultacji posłużą ekspertom z krakow-
skich uczelni do przygotowania eksper-
tyzy, która ma pomóc władzom miasta 
w podjęciu decyzji odnośnie przebiegu 
granic pomiędzy dzielnicami. (gp)

26 września odbyła się uroczystość na-
dania nazwy skwerowi na terenie Dzielnicy 
VIII Dębniki, pomiędzy ulicami Bałuckie-
go, Pułaskiego i Skwerową, imienia Szoty 
Rustawelego, słynnego gruzińskiego poety 
z przełomu XII i XIII wieku.

W odsłonięciu tablicy udział wzięli: 
prezydent Miasta Krakowa, ambasador 
Gruzji, przewodniczący Rady Miasta Kra-
kowa, radni oraz oficjalna delegacja z dru-
giego co do wielkości miasta w Gruzji – 
Kutaisi. 

 (UMK)

W związku z trwającą reorganizacją 
Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie 
likwidacji ma ulec znaczna liczba miejsc 
parkingowych. Według założeń Zarzą-
du Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie nie ominie to również 
Dzielnicy VIII Dębniki, a szczególnie 
rejonu tzw. Starych Dębnik. Trudno 
się dziwić, że kwestia ta wywołała wiele 
kontrowersji i protestów.

25 września br. w kinie Tęcza przy 
ulicy Praskiej odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami z udziałem zastępcy 
dyrektora ZIKiT-u, dotyczącego likwi-
dacji miejsc parkingowych w Dębnikach. 
Dwa dni później odbyła się wizja lokalna 
w terenie. 

– Dyrektor Łukasz Franek z ZIKiT-u 
zaproponował wprowadzenie ruchu jed-
nokierunkowego na ulicy Bałuckiego, na 
odcinku od ulicy Dębowej do Pułaskiego. 
Uratowałoby to miejsca parkingowe po obu 
stronach drogi. Zapewnił również, że przy 
wyznaczaniu miejsc parkingowych na uli-
cy Pułaskiego zostaną zastosowane wyjąt-
ki od reguły 2 metrów – mówi Arkadiusz 
Puszkarz, przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy VIII Dębniki. – Z kolei 
podczas spotkania roboczego w terenie do-
konano pomiarów chodników i ulic w Sta-
rych Dębnikach. Teraz czekamy na kolejne 
spotkanie, na którym omówione zostaną 
wyniki tych pomiarów. Mam nadzieję, że 
uda się wprowadzić dodatkowe poprawki 

na opracowaną przez ZIKIT mapę zmian 
w strefie płatnego parkowania.

Przedstawiciele ZIKiT-u także de-
klarują wolę osiągnięcia akceptowalnego 
dla wszystkich stron rozwiązania.

– Zgodnie z naszymi deklaracja-
mi jesteśmy otwarci na uwagi mieszkań-
ców, dlatego spotkanie zorganizowaliśmy 
w trybie pilnym i wspólnie z mieszkańcami 
ponownie wykonaliśmy pomiary szerokości 
ulic i jezdni – informuje Michał Pyclik 
z krakowskiego ZIKiT. – Ich wyniki będą 
teraz ponownie przeanalizowane przez 
naszych pracowników i projektanta. Zgod-
nie z przyjętą przez nas zasadą, wszędzie 
gdzie da się zastosować szerokość 1,5-2 me-
try – będziemy ją stosowali.  (red)

Koncepcja dla domu kultury na Ruczaju

Wpłynęło aż 14 wniosków

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera

Nadal pamiętają o swoim nauczycielu

Organizatorki akcji wdzięczne są 
wszystkim osobom, które sprawiły, że 
zakończyła się ona powodzeniem. Grób 
znajduje się na Cmentarzu Rakowickim 
w kwaterze LXXXVIII.

Andrzej Srzednicki był nauczycie-
lem i artystą, muzykiem związanym 
z Krakowem, Podgórzem, a wreszcie 
Dzielnicą VIII. Przez wiele lat pra-
cował w Klubie Osiedlowym Kostrze, 
gdzie prowadził będący swoistą wizy-
tówką placówki dziecięco-młodzie-
żowy zespół wokalny „Kamerton”. 
Utworzył także zespół instrumentalny 
„Marimba”, miał wielu uczniów, któ-
rym zdradzał tajniki gry na pianinie 
czy gitarze. 

(red)

Nagrobek przed renowacją…
Fot. Patrycja Hajtek

… i po jej przeprowadzeniu.
Fot. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz

Zmiana granic w Dzielnicach VIII, IX i X 

Wrześniowe konsultacje zakończone

Stare Dębniki

Likwidacja miejsc parkingowych

Skwer w Dębnikach

Gruziński poeta patronem

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl 
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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

Firma Handlowa zatrudni 
pracowników na stanowisko 

kasjer-sprzedawca 

Wymagania: książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. 

Oferujemy umowę o pracę, pełny etat. 
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia. 

Kontakt: 885 062 020

Lokalizacja:
- Kraków: os. Kliny, os. Ruczaj 
- Skawina

PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie

Krakowa
KONTAKT:

 601 156 466
pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

SZEF/SZEFOWA KUCHNI
poszukiwani do pracy  

w stołówce zakładowej  
(żywienie zbiorowe) 

w Skawinie

Minimum 2 lata doświadczenia. 
Umowa o pracę, wolne weekendy. 

Więcej informacji pod nr tel:  
502 327 002

Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna będzie świadczona także 
w Skawinie. Takimi ustaleniami za-
kończyło się spotkanie Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika i burmi-
strza Miasta i Gminy Skawina Paw-
ła Kolasy z przedstawicielami NFZ, 
OPC Sp. z o.o. Sp.k. oraz Przychodni 
Zdrowia Skawina, które odbyło się 28 
września br.

Małopolski Oddział Wojewódz-
ki NFZ wypowiedział wszystkie do-
tychczasowe umowy na świadczenia 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej (miały one obowiązywać do końca 
2021 r.) i 21 sierpnia br. rozpisał nowy 
konkurs ofert na ww. świadczenia. Już 
wtedy burmistrz Miasta i Gminy Ska-
wina podjął pierwsze rozmowy z do-
tychczasowym świadczeniodawcą, tj. 
Przychodnią Zdrowia Skawina. Oka-
zało się jednak, że z uwagi na brak 
odpowiedniego potencjału na zapew-
nienie opieki dla nowo wyznaczone-
go obszaru objętego konkursem, na 
który składał się nie tylko teren Gmi-
ny Skawina, ale także Gminy Liszki 
oraz Gminy Czernichów, Przychod-
nia Zdrowia Skawina nie przystąpiła 
do konkursu. Pojawiła się więc groźba 
braku funkcjonowania na terenie mia-
sta tego typu placówki.

Kolejne rozmowy ze 
świadczeniodawcami

Już 7 września br. stało się wiado-
me, że jedyną firmą, która złożyła ofertę 
dla obszaru Gminy Skawina jest OPC 
Sp. z o.o. Sp.k. z Krakowa. I tym razem 
burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
podjął rozmowy z przedstawicielami 
firmy, a kiedy pojawiło się ryzyko bra-
ku utrzymania placówki w Skawinie, 
zwrócił się z prośbą o wsparcie w roz-
mowach do Wojewody Małopolskiego 
Piotra Ćwika. Szczególna intensyfika-
cja działań nastąpiła 22 września br., 
bezpośrednio po podaniu do publicz-
nej wiadomości wyników konkursu. 
Wówczas odbyły się liczne rozmowy 
i spotkania: z Wojewodą Małopol-
skim Piotrem Ćwikiem, dyrektor Ma-

łopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisiń-
ską oraz przedstawicielami OPC Sp. 
z o.o. Sp.k. i Przychodni Zdrowia Ska-
wina, w efekcie których ustalono co 
następuje:
– dyrektor Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ zagwarantu-
je środki finansowe na zapewnienie 
nocnej i świątecznej opieki zdro-
wotnej (lekarza i pielęgniarki);

– burmistrz Miasta i Gminy Ska-
wina zagwarantuje środki na za-
bezpieczenie miejsca świadczenia 
usług.

Kompromis wypracowany 
Powyższe ustalenia i dzisiejsze roz-

mowy dają mieszkańcom Gminy Ska-
wina następujące gwarancje:
• od 1 października 2017 r., od godzi-

ny 8.00 opiekę nocną i świąteczną 
dla pacjentów Gminy Skawina (a 
także Gminy Czernichów i Gminy 
Liszki) będzie zapewniać OPC Sp. 
z o.o. Sp.k. z Krakowa;

• miejsca udzielania świadczeń: 
 – Przychodnia Radziszów s.c. 

(ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów, 
www.przychodniaradziszow.pl):
a) dwa zespoły lekarsko-pielę-

gniarskie (w tym lekarz bada-
jący dzieci)

b) wizyty domowe
 – Przychodnia Zdrowia Skawina  

(ul. ks. J. Popiełuszki 2a, 32-050 
Skawina, www.przychodnia.ska-
wina.pl):
a) jeden zespół lekarsko-pielę-

gniarski 
• rozwiązanie takie będzie obowiązy-

wało co najmniej do czerwca 2018 r.

Przypominamy, że w przypadku 
konieczności wizyty lekarza w domu 
pacjenta, musi on wezwać lekarza z pla-
cówki zabezpieczającej opiekę w jego 
rejonie zamieszkania lub pobytu. Jeśli 
sam zgłasza się do lekarza, może wybrać 
dowolne miejsce i lekarz nie ma prawa 
go odesłać do „swojego rejonu”.

(UMiG)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna także w Skawinie

Kompromis został wypracowany

 7–8 października – Hala Widowi-
skowo-Sportowa w Skawinie (ul. 
Konstytucji 3 Maja 4). Mistrzostwa 
Województwa Małopolskiego w Tań-
cu Towarzyskim i Nowoczesnym

 Podczas dwudniowych zmagań 
będzie można zobaczyć najlepsze 
pary, formacje i solistów walczących 
o prestiżowe tytuły (I Blok od go-
dziny 10.30, Gala Taneczna godz. 
18.30). Bilety całodzienne będą do 
nabycia w dniu turnieju. Więcej in-
formacji na www.ckis.pl

 20 października godz. 18.00 – Pa-
łacyk „Sokół” (Park Miejski w Ska-
winie ul. Mickiewicza 7). Góry Sto-
łowe. Tajemniczy świat Skalnych 
Miast – slajdowisko (Sebastian 
Bielak). Wstęp wolny.

 21 października godz. 17.00 – 
Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Skawinie

 Kabaret PARANIENORMAL-
NI wyliczą „Pierwiastek z trzech”. 
Sprzedaż biletów on-line: www.ka-
baretowebilety.pl. 

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

29 września br. upłynął termin skła-
dania  projektów do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego Gminy Skawi-
na. Kolejnym krokiem jest ocena formal-
na i merytoryczna złożonych wniosków. 
Przypomnijmy, że mechanizm budże-
tu obywatelskiego daje mieszkańcom 
Gminy Skawina możliwość współde-
cydowania o wykorzystaniu kwoty 600 
000,00 zł na cele lokalnej społeczności. 
Podstawowym założeniem procesu bu-

Budżet Obywatelski Gminy Skawina 

Trwa ocena formalna  
i merytoryczna projektów

dżetu obywatelskiego jest zachęcenie 
wszystkich osób powyżej 16 roku życia 
do złożenia projektu z kreatywnym po-
mysłem na rozwój lokalnej społeczno-

ści - tak by wspólnie zdecydować na co 
można wydać środki z budżetu Gminy 
Skawina, przy czym maksymalny koszt 
realizacji jednego zadania nie może 
przekroczyć 100 000,00 zł.  Każdy pro-
jektodawca mógł zgłosić jeden projekt, 
którego realizację popiera min. 50 osób.  
Głosowanie mieszkańców nad propo-
zycjami  rozpocznie się na początku 
grudnia. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.gminaskawina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie 
we współpracy ze Specjalistyczną Porad-
nią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ska-
winie zapraszają na bezpłatne zajęcia 
w „Szkole dla Rodziców”, skierowane do 
rodziców, którzy: chcą skutecznie wycho-
wywać dzieci, chcą nauczyć się rozwiązy-
wać konflikty bez przemocy, chcą tak mó-
wić, aby dzieci ich słuchały i tak słuchać, by 
dzieci do nich mówiły. Zapisz się, jeśli: nie 
potrafisz „trafić” do swojego dziecka…; 
kiedy masz czasami dość, chcesz „sprawić 
mu lanie”…; odczuwasz, że „sprawy wy-
mykają się spod kontroli”…; albo chcesz 
po prostu być lepszym rodzicem… te za-
jęcia są dla Ciebie!

Organizatorzy projektu: Urząd Mia-
sta i Gminy w Skawinie we współpracy ze 
Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Skawinie. Miejsce: Cen-
trum Wspierania Rodziny w Skawinie 
przy ul. ks. J. Popiełuszki 17. Termin: 27 
października – 15 grudnia 2017 r. (w pro-
gramie osiem cotygodniowych spotkań 
w piątki w godz. 17:30-19:45. Zapisy: do 
dnia 20 października 2017 r., przyjmowa-
ne są pod numerem telefonu 12 276 34 10 
w godz. 10.00-18.00. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. Więcej informacji na www.
cwr-skawina.pl.  (UMiG)

Szkoła dla Rodziców

Ruszył nabór 
na zajęcia W sierpniu br. Rada Miej-

ska w Skawinie podjęła uchwałę Nr 
XXXIII/471/17 w sprawie ustanowie-
nia świadczenia „Małopolska Niania”. 
Projekt adresowany jest do rodziców 
zamieszkałych na terenie Gminy Ska-
wina, podejmujących zatrudnienie lub 
pozostających w zatrudnieniu, sprawu-
jących opiekę nad dziećmi, które ukoń-
czyły 20-sty tydzień życia, ale do dnia 
31 sierpnia 2018 r. nie ukończą 3 lat 
( w szczególnie uzasadnionych sytu-
acjach - 4 roku życia). 

Wnioski o przyznanie świadczenia 
(comiesięcznego wsparcia finansowe-
go) można składać jeszcze tylko do 6 
października br. na drukach stanowią-
cych załącznik do Regulaminu w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. 
Rynek 14 oraz w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawi-
nie ul. Żwirki i Wigury 13, pocztą lub 
kurierem. Informacji udziela MGOPS 
w Skawinie ( Jolanta Wójtowicz-Kur-
pyta), tel. 12 276-21-37 wew. 21

  (UMiG)

Adresowany dla rodziców z terenu Gminy Skawina

Projekt „Małopolska Niania”
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Nie trzeba wiele rozumu, by wszystko zmącić, ale trzeba go mieć dużo, by wszystko uładzić.
 Monteskiusz – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz doby Oświecenia

POZIOMO:
 2)  przewodniczący gminy 

wiejskiej
 4)  trunek z pianką
 7)  pseudonim Zbigniewa Bońka
 8)  z pięcioma palcami 
 9)  część wyścigu kolarskiego
11)  kot spada na cztery
13)  do strzelania kamykami
15)  duże miasto portowe w Japonii
18)  bijący organ
19)  wynik, rezultat
20)  rozbił się pod Smoleńskiem
24)  duże drapieżne zwierzę
27)  służy do przewozu aut
30)  scena w cyrku
31)  Czesław, polski noblista
32)  zebranie, konferencja

PIONOWO:
 1)  Christian, francuski dyktator 

mody
 2)  protestacyjny lub 

przedwyborczy
 3) rodzaj, gatunek
 4)  gwiezdny lub wulkaniczny
 5) mityczny tułacz, mąż Penelopy
 6)  rodzaj muzyki popularnej
10)  okleina ścienna
12)  czekoladowa na torcie
13)  skórzany z klamrą
14)  wydzielony rejon
16)  jerozolimskie w Warszawie, 

Trzech Wieszczów w Krakowie
17)  schorzenie z napadami 

duszności
21)  uszkodzenie ciała, kontuzja
22)  napędowy lub opałowy
23)  marka nart
25)  izraelska broń automatyczna
26)  nad kolanem
28)  z prezentami u św. Mikołaja
29)  mówiący misiek  

z amerykańskiej komedii

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł znanej amerykańskiej kreskówki.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz prześlij rozwiązanie do 12.10.2017 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania vouchery o wartości 100 zł  
do Camena Kosmetyka i Masaże  

w Centrum Sportu i Kultury 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

Kucharz/Kucharka,  
Kasjer/Bufetowa 

w restauracji pracowniczej 

• 5 dni w tygodniu
• umowa o pracę

• wymagana ks. sanepidu

Mile widziane doświadczenie  
na podobnym stanowisku. 

Kontakt: 604 494 324 
SODEXO POLSKA

PRACA W SKAWINIE

 salki konferencyjne
 coworking
 mikrobiura

Z TĄ REKLAMĄ 
5% RABATU

ul. Kamieniarska 31/4
biuro@minioffice.pl
www.minioffice.pl

tel. 793 422 272

a wszystko to 
na krakowskim Ruczaju!


