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Nowe inwestycje za prawie 100 milionów złotych

W klimacie sprzed 100 lat

Powstanie 60 kilometrów dróg dla rowerów
Według Serwisu Samorządowego
Polskiej Agencji Prasowej Kraków ma
dobrze rozwiniętą infrastrukturę rowerową. W zeszłym roku wyprzedzały
go tylko Warszawa i Wrocław. W ciągu
najbliższych dwóch lat miasto planuje
budowę około 60 kilometrów ścieżek
rowerowych za blisko 100 milionów
złotych. Powstaną one w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
oraz prowadzonych inwestycji. Układ
ścieżek rowerowych w Krakowie jest
w systemie dróg małopolskich – specjalnym programie, którego celem jest
stworzenie spójnej sieci dróg dla jednośladów przebiegających przez całe województwo małopolskie.
Obecnie do dyspozycji mieszkańców oddanych jest około 230 kilometrów infrastruktury rowerowej, na którą składają się: drogi dla rowerów, ciągi
pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest
jazda rowerem „pod prąd” na ulicach
jednokierunkowych w strefie ruchu
uspokojonego, czyli z ograniczeniem
prędkości do 30 km/h.
W ostatnim czasie w ramach ZIT
zrealizowane zostały za blisko 5 mln
zł ścieżki rowerowe: wzdłuż ulic Teligi
i Ćwiklińskiej od ul. Wielickiej; wzdłuż
ul. Wielickiej na odcinku od Rożena
Jaksy do ul. Teligi; wzdłuż ul. Zakopiańskiej od pętli w Łagiewnikach do
ul. Siostry Faustyny.

Fot. ZIKiT

W tym roku zostaną zrealizowane
drogi dla rowerów: wzdłuż ulicy Nowohuckiej (2,7 km); od ulicy Powstańców
wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych
Orłów, Wiślickiej (2,2 km); wzdłuż
ulic Babińskiego i Skotnickiej od ulicy Bunscha do ul. Trockiego (1,2 km);
od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz
z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda Matecznego następnie
wzdłuż ul. Kamieńskiego wraz z kładką na ul. Kamieńskiego (4,7 km); od ul.
Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i ul.
Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego (1,4
km); łączymy parki Krakowa (1,5 km).
Kraków planuje również w tym
roku budowę ścieżek rowerowych: od
klasztoru sióstr norbertanek do istniejącego odcinku ścieżki przy moście

Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do
ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do
granicy miasta (2,7 km); na odcinku ul.
Widłakowej do ul. Tynieckiej (600 m);
wzdłuż al. Solidarności (150 m). Obecnie miasto jest na etapie wyboru wykonawcy.
Realizacja powyższych dróg dla rowerów w ramach ZIT to około 17 km
za kwotę blisko 48 mln zł.
W ramach realizowanych w najbliższym czasie inwestycji powstanie
28,9 kilometrów infrastruktury rowerowej. Drogi dla rowerów będą realizowane w związku z: przebudową al. Solidarności (1,7 km); budową połączenia
ul.Tischnera z ul. Łagiewnicką (100 m);
budową drogi w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od
pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka (200 m);
budową ul. Iwaszki (2,2 km); przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (700 m); budową
linii tramwajowej KST etap III (6 km);
rozbudową ulicy Igołomskiej (7,5 km);
budową Trasy Łagiewnickiej (5,2 km);
rozbudową al. 29 Listopada (5,2 km).
W planach jest budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową (300 m). Ścieżka
rowerowa powstanie w ramach rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej (EuroVelo
11). Zostanie także wybudowana kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę Kazimierz-Ludwinów.
(ZIKiT, red)

3 czerwca – Dzień Otwarty Magistratu
Kolejna edycja Dnia Otwartego Magistratu będzie miała miejsce
3 czerwca. W tym roku zorganizowana zostanie w klimacie nawiązującym do lat 20. i 30. XX wieku. To
wyjątkowa okazja nie tylko do zwiedzania historycznego budynku, ale też
możliwość udziału w aktywnościach,
warsztatach, animacjach, spektaklach
i koncertach.
Magistrat czeka na gości od godz.
10.00, a impreza zakończy się koncertem piosenek retro w wykonaniu Beaty

Fot. Urząd Miasta Krakowa

Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego. Koncert został zaplanowany na godz. 16.00
Więcej informacji na stronie www.
krakow.pl.
(UMK, red)

Budżet Obywatelski 2018

Głosować można od 16 do 30 czerwca
Zadania zgłoszone w budżecie obywatelskim miasta Krakowa, które pozytywnie
przeszły weryfikację formalną przekazywane są obecnie do jednostek merytorycznych, w których do 31 maja odbywać się
będzie weryfikacja prawna projektów.
Z projektami, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji formalnej, na
bieżąco można zapoznawać się w zakładce „Projekty” na stronie interneto-

wej www.budzet.krakow.pl. Informację na temat aktualnego stanu projektu
wnioskodawca może uzyskać po zalogowaniu się na swoim koncie w portalu
w zakładce „Moje projekty”.
Ostateczna lista projektów poddanych
pod głosowanie będzie znana 4 czerwca.
Do tegorocznej edycji zgłoszono
przeszło 600 projektów, które podzielono na dziewięć obszarów. (UMK, red)

2 czerwca – festyn na plaży

koncerty duetu Need For Strings oraz
zespołu Manchester – tak zapowiada
się festyn „Lato nad Bagrami 2018”,
który odbędzie się w sobotę, 2 czerwca
w godz. 14.00–22.00 na plaży przy zalewie Bagry. Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie www.
krakow.pl.
(UMK, red)

Lato nad Bagrami
Animacje, gry i konkursy z nagrodami. Do tego pokazy taneczne, symulatory, ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, „Eksplozja Kolorów” i wiele innych
atrakcji dla małych i dużych. A na finał

Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Mediacja – sposób na rozwiązanie sporu
Mediacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej (mediatora) w znalezieniu
rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron sporu.
Mediacja staje się coraz bardziej
popularna w różnych dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego. Rozwiązania prawne umożliwiające prowadzenie mediacji w ostatnich latach zostały dodane lub rozbudowane zarówno
w prawie cywilnym i rodzinnym, jak
również administracyjnym i karnym.

Mediacja nie tylko na polecenie sądu

Wiele mówi się o mediacji jako alternatywie dla sądowego rozwiązywania sporów. Rzadko jednak wspomina
się o tym, że o pomoc do mediatora
można zwrócić się jeszcze zanim odmienne stanowiska stron przerodzą
się w konflikt. To zaś pozwala uniknąć
eskalacji sporu, który często na przestrzeni lat może przerodzić się z drob-
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nego nieporozumienia w wieloletni,
kosztowny proces sądowy.

Sąd ma ograniczone pole działania

Należy pamiętać, że sąd najczęściej
nie jest w stanie ustalić, jaka jest rzeczywista przyczyna konfliktu. Organy państwowe nie zajmują się bowiem badaniem ludzkich emocji, a jedynie stosują
przepisy. Sąd ma również ograniczone pole działania, jeśli chodzi o sposób
zakończenia sprawy, nie może bowiem
wyrokować co do kwestii, które nie były
objęte pozwem, zasądzać ponad wyrażone w nim żądania, czy też stosować
rozwiązań, które nie zostały wyraźnie
przewidziane w przepisach prawa.

Jak działa mediator

Mediacja nie jest związana takimi
ograniczeniami. Mediator ma nie tylko sposobność, ale również obowiązek
dogłębnego przyjrzenia się każdej stronie sporu oraz zdiagnozowania rzeczywistych powodów impasu, a także faktycznych oczekiwań uczestnika. Innymi
słowy, zadaniem mediatora jest ustalenie, o co tak naprawdę chodzi (czego
zwaśnione strony w istocie chcą, jaki
jest ich główny problem) oraz udzielenie pomocy w nawiązaniu konstruktywnego dialogu.
Istotną zaletą mediacji jest to,że mediator jest bezstronny (nie może sprzyjać żadnej ze stron ani jej faworyzować,
musi zachować obiektywizm i traktować z należną uwagą i szacunkiem każdego uczestnika spotkania) oraz musi
zachować w tajemnicy wszystkie infor-

macje, jakie uzyskał w związku z prowadzoną mediacją.
Postępowanie mediacyjne (w przeciwieństwie do sądowego) ma charakter
niesformalizowany. Oznacza to, iż osoby zgłaszające się do mediatora mają
swobodę w przedstawianiu swoich racji, mogą dyskutować na temat przyczyn kryzysu oraz poszukiwać skutecznych sposobów rozwiązania problemu.
Mediator nie rozstrzyga nigdy o sposobie pogodzenia zwaśnionych stron
i w przeciwieństwie do sądu nie może
narzucić im określonego rozwiązania.
Pomaga natomiast w prowadzeniu dialogu oraz w znalezieniu satysfakcjonującego kompromisu. Bardzo ważną zaletą mediacji jest możliwość uzyskania
rozwiązania, którego nie udałoby się
osiągnąć w procesie sądowym czy też
na drodze postępowania administracyjnego. Zawarta przed mediatorem
ugoda – na wniosek strony – jest zatwierdzana przez sąd, co powoduje, że
ma moc taką samą jak ugoda zawarta
przed sądem. W przypadku mediacji
administracyjnej, która doprowadzi do
ustaleń mieszczących się w granicach
obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwia sprawę
zgodnie z treścią protokołu z przebiegu mediacji.
Poddanie sporu mediacji może doprowadzić do rozwiązania problemu
znacznie szybciej, niż miałoby to miejsce w przypadku procesu sądowego.
Również koszty takiego postępowania
są niewspółmiernie niższe od kosztów,
jakie generuje np. sprawa sądowa.

Gdzie szukać mediatora

Poszukując mediatora, warto sięgać
do list prowadzonych przez organizacje,
których członków cechuje nie tylko wysoki poziom wiedzy merytorycznej, ale
także bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów. Listę mediatorów certyfikowanych prowadzi m.in. Centrum
Mediacji działające przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Krakowie, ul.
płk. Francesco Nullo 8/4, tel. 12 410-8400, 12 410-82-60. Lista dostępna jest na
stronie www.oirp.krakow.pl.

Gdzie sprawdza się mediacja

Mediacje szeroko wykorzystuje się
w sprawach pracowniczych; wiele sporów
z pracodawcą udaje się rozwiązać tą właśnie drogą, co przede wszystkim oszczędza
czas i pieniądze; pozwala także stosować
rozwiązania nieprzewidziane przez przepisy prawa, które jednak bardziej przystają
do oczekiwań skonfliktowanych stron.
Dużo dobrego udaje się również
osiągnąć w sprawach rodzinnych, w tym
w sprawach rozwodowych, przy podziale
majątku (mediator pomaga stronom dogadać się co do sposobu rozdysponowania zgromadzonych składników majątku), czy tworzeniu planów rodzicielskich,
których celem jest ustalenie sposobu
sprawowania opieki nad dzieckiem po
rozwodzie (tu rodzice mogą wspólnie
ustalić szczegóły, których uzgodnienie
przed sądem nie jest możliwe).
Mediacje cieszą się też coraz większą popularnością przy sporach gruntowych oraz w sprawach z zakresu prawa
budowlanego.

To również dobry sposób na poszukiwanie rozwiązań w przypadku
nierzetelnych wykonawców umów: zamiast trwającego miesiącami procesu
o należyte wykonanie zadań wynikających z umowy (np. remontu kuchni,
naprawy samochodu, zapłaty), można
w trakcie kilku spotkań stworzyć z mediatorem plan naprawczy, który doprowadzi do wykonania umowy.

Mediacja administracyjna

Historia mediacji administracyjnej
jest krótka, stosowne przepisy zostały
bowiem wprowadzone dopiero w ubiegłym roku. Jednak polubowny sposób
godzenia spornych interesów również
w tej dziedzinie prawa ma wiele zalet
i może przyczynić się do sprawniejszego załatwienia sprawy. W ostatnich
tygodniach w Centrum Mediacji rozpoczęła działalność wyspecjalizowana Sekcja Mediacji Administracyjnej.
Jej celem jest rozpowszechnianie idei
mediacji w sprawach administracyjnych oraz stworzenie listy mediatorów
zajmujących się tą dziedziną. Informacje na temat mediacji administracyjnej
można uzyskać poprzez osobisty kontakt z członkami Sekcji, pisząc na adres: mediacje@oirp.krakow.pl, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem:
508 067 966.
Eliza Marks
radca prawny, mediator certyfikowany
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie,
Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP
oraz Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie
mediacje@kancelariamarks.pl

www.kropka-gazeta.pl
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Imprezy nie tylko dla najmłodszych
▶ Kids’ Fest, czyli Dzień Dziecka w Krakowie

Kids’ Fest to trzydniowa impreza, która potrwa od 1 do 3 czerwca. W różnych
miejscach miasta na dzieci oraz ich rodziców i opiekunów czekać będzie mnóstwo
atrakcji. Na niektóre z nich obowiązują wcześniejsze zapisy.
Szczegółowy program oraz pozostałe informacje znajdują się na stronach www.
dziendziecka2018.pl oraz www.kidsinkrakow.pl.
(UMK, red)

▶ Wielka Parada Smoków 2018

Około czterdziestu kolorowych smoków, ponad tysiąc animujących je dzieci,
wielki rodzinny piknik na Bulwarach oraz widowisko z laserami, efektami pirotechnicznymi i nastrojową muzyką. Tak zapowiada się 18. Wielka Parada Smoków,
której hasłem przewodnim jest „Smoki z Dziennika Marco Polo”.
Smocze święto rozpocznie się w sobotę, 2 czerwca i potrwa do niedzieli,
3 czerwca. Edycja będzie wyjątkowa – główny bohater osiągnie bowiem pełnoletniość. Świętować będzie w towarzystwie smoków zainspirowanych wodnymi
i lądowymi przygodami znanego, włoskiego podróżnika, z czasów jego podróży do
Chin. Tradycyjnie już Bulwary Wiślane zamienią się w magiczną przestrzeń pełną
kolorowych balonów, namiotów i artystyczno-edukacyjnych działań.
W sobotni wieczór w zakolu Wisły u podnóża Wawelu odbędzie się Wielkie
Widowisko Plenerowe, a w niedzielę w samo południe na ulice Krakowa wyruszy 18.
Wielka Parada Smoków, w której weźmie udział ponad tysiąc dzieci z całej Polski.
Więcej informacji na stronie www.paradasmokow.pl.
(UMK, red)

▶ Dzień Dziecka z Małym Księciem

Przygody Małego Księcia – tytułowego bohatera popularnej książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego - będą
motywem przewodnim obchodów
Dnia Dziecka w Centrum Kultury Podgórza. Z tej okazji w piątek, 1 czerwca,
w godz. 16.00-19.00 dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w wyjątFot. materiały prasowe UMK
kowym pikniku w parku przy siedzibie
głównej CKP, przy ulicy Sokolskiej 13. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze
sobą koców i koszy piknikowych. W przypadku złej pogody wydarzenie odbędzie
się w budynku Centrum Kultury Podgórza. Wstęp wolny.
(UMK, red)

▶ 4. urodziny TAURON Arena Kraków

10 czerwca odbędzie się wielki piknik pod hasłem „100 sposobów na zabawę”,
czyli czwarte urodziny TAURON Arena Kraków oraz Dzień Dziecka z Radwan
Sport. Impreza potrwa od godziny 10.00 do 17.00. Wstęp wolny.
Jeśli ktoś lubi sportowe wyzwania, chce przekonać się, jak to jest być hokeistą,
koszykarzem lub siatkarzem, ciekawi go, jak gra się w podchody, statki i śledzia – to
impreza dla niego. To nie wszystkie atrakcje przygotowane z okazji tego wydarzenia. Szczegółowy program znajduje się na www.tauronarenakrakow.pl. (UMK, red)

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl
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Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

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, środa, czwartek, piątek: 9.00–15.00; wtorek: 13.00–16.00

Miejskie działki przy Zakrzówku

Ulica 8 Pułku Ułanów

Pozostaną zielone

Przetarg na realizację ogłoszony

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Przyszłość miejskich działek w rejonie ulicy św. Jacka jest znana. Tereny te
pozostaną zielone i dostępne dla mieszkańców, a w przyszłości będą włączone
do parku na Zakrzówku.
– Dwie działki należące do miasta
pozostaną terenem niezabudowanym
niezależnie od tego, że obecnie na jednej
z nich w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została dopuszczona zabudowa – zadeklarowała
Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta podczas spotkań
konsultacyjnych w Miejskim Centrum
Dialogu.
Po uchwaleniu nowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpi także zmiana w planie zagospodarowania
przestrzennego, by miejska działka, która jest obecnie budowlana została przekwalifikowana na teren zielony.
– Wtedy obie działki zostaną przekazane Zarządowi Zieleni Miejskiej w stały
zarząd i włączone do parku na Zakrzówku
– informuje Elżbieta Koterba.

Przypomnijmy, w 2016 r. Gmina
Miejska Kraków wykupiła większą część
terenu Zakrzówka, by ochronić to ważne
przyrodniczo dla miasta miejsce.W 2019 r.
w okolicy akwenu powstanie ogólnodostępny dla krakowian park miejski, a także kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe,
trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, miejsca
piknikowe oraz wybieg dla psów.
Niedawno mieszkańców zaniepokoiła wycinka drzew w okolicy ul. św. Jacka.
Jest ona w pewnej mierze konsekwencją
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie,który stwierdził,
że usunięcie części drzew, krzewów i roślinności zielnej jest wskazane ze względu na poprawę warunków bytowania niejadowitego węża gniewosza plamistego.
Trzeba pamiętać, że na prace porządkowe
nie jest potrzebna zgoda UMK.
Z kolei w lutym tego roku UMK
wydał inwestorowi negatywną promesę
na wycinkę drzew kolidujących z przyszłą inwestycją, zastrzegając, że powinna ona zostać tak zaprojektowana, by jak
najmniej ingerowała w teren. Ponieważ
inwestor nie zmienił planów i złożył
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, Zespół Zadaniowy ds. Zieleni negatywnie zaopiniował
możliwość tej wycinki powołując się na
wysokie walory przyrodnicze terenu oraz
możliwość występowania gatunków objętych ochroną.
Jednocześnie Wydział Kształtowania Środowiska UMK zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o zajęcie stanowiska w sprawie ochrony siedlisk gniewosza plamistego i informację, czy możliwa
jest realizacja inwestycji przez właściciela
działki. Ostateczna decyzja co do wydania pozwoleń na wycinkę zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu opinii RDOŚ.
Obecnie w urzędzie miasta nie toczy
się żadne postępowanie w sprawie wydania pozwolenie na budowę w rejonie ulic
św. Jacka i Wyłom.
Warto podkreślić, że w maju br. na
wniosek mieszkańców i radnych z rejonu Rada Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę wnioskując do Prezydenta Miasta Krakowa (…) o wstrzymanie
procedury wydawania zezwoleń na budowę pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom (…).
(UMK, red)

Ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na budowę ulicy 8
Pułku Ułanów, która połączy ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic: Kapelanka
– Brożka – Grota Roweckiego – Lipińskiego. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie trzech dzielnic: VIII
Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
i X Swoszowice. Skrzyżuje się z mającą wkrótce powstać Trasą Łagiewnicką w rejonie ulic Ruczaj i Krokusowej.
Nowa droga na mapie Krakowa zyska
zielone otoczenie.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7-kilometrowa tzw. droga
zbiorcza (po jednym pasie w każdą ze
stron), a także ścieżki rowerowe, chodniki, przebudowie ulegnie też infrastruktura techniczna. Ulica będzie mieć
7 metrów szerokości, a w jej otoczeniu
ma znaleźć się dużo zieleni.
– Narzuciliśmy przyszłemu wykonawcy projektu pewne standardy zaaranżowania zieleni w okolicy ulicy. Liczymy, że powstanie jedna z pierwszych dróg
w Krakowie, o nieco innym spojrzeniu na
kształtowanie przestrzenne – zapewnia

Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.
W opiniowaniu projektu weźmie
udział Zarząd Zieleni Miejskiej, który będzie konsultował prace dotyczące
otoczenia nowo powstałej drogi.
- Zakładamy, by zieleń w rejonie nowej
ulicy była wielowarstwowa. Nie mówimy
tylko o trawie. Chcemy, aby projektanci już
na wstępnym etapie tak zaprojektowali
drogę, sieci i uzbrojenie terenu, by nasadzenia różnych gatunków roślin były możliwe
– mówi Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.
Podczas marcowej sesji Rada Dzielnicy VIII Dębniki pozytywnie zaopiniowała projekt koncepcyjny dla inwestycji pn. Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dot. zadania
pn. „Budowa 8 Pułku Ułanów” na odcinku od ulicy Zawiłej do skrzyżowania ulic
Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego
o długości ok. 2700 m. opracowany na
zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich
w Krakowie.
– Inwestycja jest z jednej strony bardzo oczekiwana, z drugiej może być dla

części mieszkańców uciążliwa, dlatego na
każdym etapie jej realizacji należy dołożyć wszelkich starań, aby zastosowane
zostały jak najkorzystniejsze rozwiązania – podkreśla Renata Piętka, radna
Dzielnicy VIII Dębniki. – Chcąc mieć
możliwość wpływu na podjęcie działań
ograniczających uciążliwość inwestycji
dla mieszkańców, opiniując projekt, do
uchwały udało się wprowadzić poprawkę i jej uzasadnienie uzupełnić o zapis,
że „zgodnie z pismem Zarządu Inwestycji Miejskich z dn. 25.01.18 r. na etapie
opracowania projektu budowlanego Rada
Dzielnicy VIII Dębniki złoży wnioski
(punktową korektę) pod kątem możliwości wprowadzenia proponowanych rozwiązań minimalizujących uciążliwości
związane z przebiegiem drogi na odcinkach blisko zabudowy mieszkalnej (m.in.
hałas, przejścia dla pieszych, zjazdy itp.),
po ich uprzednim doprecyzowaniu z projektantem czy wykonawcą robót.” – informuje Renata Piętka.
Realizacja inwestycji rozpocznie się
w 2019 roku.
(UMK, gp)

IV Piknik dla Zdrowia przy ulicy Strąkowej

W sobotę 9 czerwca na Ruczaju
Już po raz czwarty odbędzie się organizowany przez Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi nr 158
przy ulicy Strąkowej 3a PIKNIK DLA
ZDROWIA – impreza, której celem
jest wsparcie działalności prozdrowotnej i profilaktycznej. 9 czerwca w godzinach od 10.00 do 14.00 organizatorzy zapraszają lokalną społeczność, całe
rodziny, ale i wszystkich, którym bliski
jest cel pikniku.
Partnerem honorowym imprezy
jest Oddział Kliniczny Hematologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
– dlatego też uczestnicy mają okazję zarejestrowania się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych; przeprowadzana jest również zbiórka krwi.Twórcy

imprezy starają się łączyć cele prozdrowotne z przyjemnościami. W trakcie
jej trwania można więc wziąć udział
w rozgrywkach sportowych i wygrać
atrakcyjne nagrody, ale także skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów.
Tegoroczny piknik odbywa się pod
hasłem: „Zdrowo i Bezpiecznie” – celem jest więc zarówno działalność pro
zdrowotna i profilaktyczna, jak i szerzenie idei bezpieczeństwa wśród dzieci
i promowanie właściwych postaw. Po
raz kolejny organizatorzy postanowili
też wesprzeć datkami Fundację Jaśka
Meli „Poza Horyzonty”.
Warto wspomnieć, że na terenie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Zeszłoroczny piknik przyciągnął prawdziwe tłumy.
Fot. red

Integracyjnymi nr 158 trwa budowa
krytego basenu, organizatorzy musieli
więc dołożyć szczególnych starań, aby
zachować ciągłość imprezy.
Patronat Honorowy: Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
oraz Oddział Kliniczny Hematologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Patronat medialny: „KROPKA –
Gazeta Twojej Dzielnicy” oraz www.
krakow.pl. 
(red)

OSKF Orzeł Sidzina

16 czerwca – jubileuszowe obchody 40-lecia
W sobotę 16 czerwca
w Centrum Sportu i Kultury „SIDZINA” przy ulicy St. Działowskiego 1
w Krakowie odbędą się jubileuszowe obchody 40-lecia
Osiedlowego Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej „ORZEŁ SIDZINA”. Swoją obecność na jubileuszu potwierdził prezydent Miasta
Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

W ramach obchodów
odbędzie się Jubileuszowy
Turniej Piłki Nożnej dzieci ze szkółki piłkarskiej.
W programie przewidziano również atrakcje dla najmłodszych: wesołe miasteczko, konkursy i animacje dla dzieci
oraz występy grupy baletowej, tańca nowoczesnego oraz nauki muzyki CSiK „SIDZINA”, a także występy

zespołów muzycznych ABBA Cover
Band, młodzieżowego zespołu rockowego „Fizbers” i uczniów ze Szkoły
Muzycznej „ Jamaha” z Wadowic.
Impreza ma mieć charakter plenerowy, więc będzie też ogródek piwny
i grill. Na zakończenie (20.00–02.00)
przewidziano zabawę taneczną.
Więcej informacji na www.csksidzina-krakow.pl.
(red)
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Ruczaj potrzebuje nowej szkoły podstawowej

Stosowne działania
podejmę jeszcze
w tym roku

RAFAŁ KOMAREWICZ
Radny Miasta Krakowa

Bezpartyjny, lekarz, przedsiębiorca, mąż i ojciec dwójki dzieci

Ruczaj jest jednym z najprężniej
rozwijających się regionów w Krakowie. Mieszka tam coraz więcej rodzin
z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Kiedy trzy lata temu ruszyłem w objazd tego rejonu razem z radnymi Dzielnicy VIII Dębniki byłem
zszokowany, jak wiele rzeczy na Ruczaju jest do zrobienia.
Systematycznie udaje się nam realizować poszczególne zadania. Dzięki
dobrej współpracy z radnymi dzielnicy
powiększyliśmy ogródek jordanowski
na osiedlu Europejskim, powstał też
pierwszy Pumptruck w okolicy. Jednak najważniejsze do rozwiązania
problemy są dopiero przed nami. Jako
radny Miasta Krakowa mam możliwości wprowadzenia do Budżetu
Miasta, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania, które znacząco

przekraczają całoroczny budżet Rady
Dzielnicy.
Razem z mieszkańcami podjęliśmy starania o trzy bardzo ważne inwestycje na Ruczaju:

1

BUDOWĘ NOWOCZESNEJ
HALI SPORTOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40,
PRZY ULICY PSZCZELNEJ
W listopadzie, w imieniu Rady Rodziców zwróciła się do mnie o pomoc
Edyta Cygan. Niestety kwota, która
miała być na ten cel przeznaczona w Budżecie Miasta Krakowa, okazała się zbyt
mała na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie budowy nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40.
Podjęliśmy więc działania mające na celu
zebranie jak najwięcej podpisów pod pe-

Rozbudowa SP nr 53 przy ul. Skośnej rozpocznie się w czerwcu.

tycją, którą zamierzaliśmy złożyć na ręce
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, aby zwiększył kwotę na realizację tej inwestycji. Rodzice uczniów
zorganizowali specjalne punkty, gdzie
każdy mógł wyrazić swoje zdanie w tej
sprawie składając podpis pod petycją.
Zaledwie w ciągu tygodnia udało się zebrać aż 800 podpisów.
Prezydent przychylił się do złożonej petycji i zwiększył kwotę na budowę
hali. Po pokonaniu kolejnych przeciwności losu rozstrzygnięty został przetarg, a budowa ruszy już na przełomie
maja i czerwca.

Budowa hali sportowej przy SP nr 40 przy ul. Pszczelnej ruszy już na przełomie maja i czerwca.

KONTAKT

komarewiczrafal@gmail.com



Warto dodać, że obiekt ma służyć
również okolicznym mieszkańcom. Po
zakończeniu zajęć dydaktycznych będzie możliwość jego wynajmu.

2

ROZBUDOWĘ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 53 PRZY
ULICY SKOŚNEJ
Kiedy rok temu radna Dzielnicy
VIII Dębniki Halina Krawczak oraz
Barbara Woyna-Orlewicz, przewodnicząca Rady Rodziców przyszły na mój
dyżur w ich oczach widać było rezygnację. Procedura przyznania pozwolenia na
budowę opóźniała się, a czas płynął nieubłaganie. Dotychczasowy budynek jest
przepełniony, a na ten moment poszukiwana jest już trzecia lokalizacja. Niestety szybko rozwijające się okolice Kobierzyna czy osiedli Europejskiego i Kliny
spowodowały duży napływ dzieci do
szkoły. Po wielu prośbach i staraniach
udało się dopiąć wszystkie formalności.
Niestety tak, jak w przypadku budowy
hali sportowej przy ulicy Pszczelnej zabrakło środków na rozstrzygnięcie przetargu. Na szczęście władze miasta zdawały sobie sprawę, że ta rozbudowa jest
priorytetem dla naszego miasta, a fundusze muszą zostać zwiększone. Niezbędna do realizacji tego celu kwota została
podwyższona do rekordowych 18 milionów złotych. Według harmonogramu
już w czerwcu wykonawca rozpocznie
prace. Inwestycja ta pozwoli dzieciom
na naukę w lepszych warunkach, a nie
w ścisku, jak dotychczas.

/rafalkomarewicz
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BUDOWĘ NOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NA RUCZAJU
Przeglądając dane o demografii,
razem z mieszkańcami doszliśmy do
wniosku, że budowa nowej szkoły jest
wręcz koniecznością.
Według statystyk, każdego roku
na Ruczaju przybywa najmłodszych
mieszkańców. W porównaniu do pozostałych dzielnic Krakowa, to tutaj
odnotowywana jest największa liczba urodzeń w mieście. Za kilka lat
dzieciom tym trzeba będzie zapewnić
miejsce do dalszej edukacji, czyli nowoczesną placówkę szkolną, w której
będą mogły uczyć się i rozwijać swoje pasje.
W kwietniu zgłosiłem uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o wskazanie działki, na której mogłaby powstać nowa szkoła. Jest
już kilka propozycji i wariantów. Musimy podjąć decyzję i rozpocząć działania
jeszcze przed wakacjami tak, aby inwestycja ta mogła powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Myślę, że do idei tej nie
trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy
spojrzeć na pełne dzieci place zabaw,
aby uświadomić sobie, jaka jest skala tej
potrzeby.
Chciałbym zachęcić mieszkańców Krakowa do wspólnego działania
na rzecz Ruczaju, jak i całego miasta.
Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju inicjatywy, które poprawią nam
wszystkim komfort życia.

www.komarewicz.pl
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Magazyn Gminy Skawina
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/lubieSkawine

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00,
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
Znak może być stosowany również w wersji:
piątek: 7.30–14.30
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.

Tylko
w sytuacjach
gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w wyjątkowych
Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne
jestRowerowy
użycie opcji z liternictwem
Kampania
Maj w Skawinie dobiega końca

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kompleksowe wsparcie dla NGO w Gminie Skawina
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Skawina, mogą po
raz kolejny liczyć na wsparcie ze strony
Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Działania podejmowane przez Centrum mają na celu
wzmocnienie potencjału organizacji,
zwiększenie zakresu możliwości uzyskania środków finansowych na planowane działania/inicjatywy oraz poprawę efektywności działań organizacji
i jakości ich pracy.
W ramach działalności Centrum,
organizacje pozarządowe z terenu
Gminy Skawina mogą liczyć na wsparcie w postaci:
• stałego dyżuru informacyjnego;

2 Wersje znaku

•
•

•
•
•

działań przygotowujących do Dnia
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2018;
cyklu szkoleń i warsztatów („Akademia Koordynatora Projektu”,
„Jak przygotować udany piknik lub
festyn? Nowe i atrakcyjne pomysły!”, szkolenie dot. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych);
cyklu spotkań sieciujących (Koła
Gospody Wiejskich oraz kluby
sportowe);
konsultacji wniosków aplikacyjnych poszczególnych organizacji
pozarządowych;
konsultacji indywidualnych;

konsultacji prawnych i księgowych;
mentoringu dla organizacji pozarządowych;
• wizyt studyjnych do aktywnie działających organizacji lub instytucji.
W ramach działań Centrum
Współpracy z NGO we współpracy ze
Skawińską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz działającymi organizacjami, zostanie zorganizowany
i przeprowadzony „Dzień Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych”.
Więcej informacji można uzyskać
telefonicznie +48 12 277 00 03 lub poprzez e-mail: cop@gminaskawina.pl.
(UMiG)

•
•

SP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie

Liderem Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
14 maja w Szkole Podstawowej nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie odbył się
uroczysty apel, podczas którego przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przekazali Dyrekcji
szkoły Certyfikat Lidera
Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Projekt „Zintegrowana
Polityka Bezpieczeństwa”,
koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, realizowany jest od 2004 roku
w placówkach oświato-

wych na terenie województwa małopolskiego. Jego celem są działania na rzecz
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
w szkołach. Placówka oświatowa, która
realizowała założenia
projektu przez okres co
najmniej 7 lat i przeszła pozytywnie audyty kontrolne otrzymuje
od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł Lidera Projektu „Szkoła
Promująca
Bezpieczeństwo”. Tytuł daje
placówce potwierdzenie, że jest ona przy-

9 czerwca – finał na skawińskich błoniach

po prawej stronie.

gotowana do samodzielnej kontynuacji
tegoż projektu.
Warto dodać, że Szkoła Podstawowa nr 6 jest jedyną szkołą w Gminie
Skawina posiadającą tytuł Lidera Projektu. Ten sukces nie byłby możliwy bez
współpracy i zaangażowania partnerów
projektu. Od samego początku współpracują ze szkołą: Komenda Powiatowa
Policji w Krakowie, Komisariat Policji
w Skawinie, Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Pełnomocnik Burmistrza ds.
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, Straż Miejska
w Skawinie, parafie skawińskie.
(Źródło: SP nr 6)

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb
życia i zrównoważoną mobilność wśród
dzieci przedszkolnych, uczniów szkół
podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Kampania poprzez zabawę
połączoną z elementami rywalizacji
popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się
również po jej zakończeniu. Rowerowy

Maj skutecznie zmienia okolice szkół
i przedszkoli na bardziej bezpieczne
i przyjazne rowerzystom, zmniejszając
liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji
prorowerowych. W tym roku w Skawinie wzięło udział pięć przedszkoli oraz
trzy szkoły podstawowe. 9 czerwca br.
na skawińskich błoniach odbędzie się
finał kampanii.
(UMiG)

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






8 – 10 czerwca – Skawińskie Błonia
DNI SKAWINY 2018
IGRZYSKA ANIOŁÓW
W programie obchodów Święta
Miasta znajdą się m.in. występy artystyczne, prezentacje sportowe, turniej
piłki nożnej i konkurs kulinarny. Dla
dzieci przygotowaliśmy dmuchany
plac zabaw i lunapark, a dla wszystkich stoiska handlowe oraz gastronomiczne. Głównym wydarzeniem
imprezy będzie widowisko plenerowe „Igrzyska Aniołów”. Szczegółowe
informacje na www.ckis.pl
11 czerwca godz. 17.30 – Pałacyk
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie
ul. Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Królik Baks” – spektakl żywego planu
w wykonaniu Teatru Urwis
16 czerwca
Wycieczka Niżne Tatry – Salatyn
– wyjazd ze Skawiny o godz. 5.00
Trasa: Liptovska Luzna – Raztocke Sedlo – Salatyn – Ludrova. Czas
przejścia ok. 8 godzin. Powrót przewidziany na godz. 21.30.







17 czerwca godz. 10.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie
(ul. Konstytucji 3 Maja 4)
TURNIEJ SZACHOWY
„O koronę Króla Kazimierza”
Turniej ma formułę otwartą. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności
szachowych. Zapisy bezpośrednio
przed rozpoczęciem rozgrywek.
18–22 czerwca – Pałacyk „Sokół”
(Park Miejski w Skawinie ul. Mickiewicza 7)
XV SKAWIŃSKI TYDZIEŃ
TEATRALNY. Więcej informacji
na www.ckis.pl.
25 czerwca–13 lipca
WAKACJE Z CENTRUM
Cykl jednodniowych wycieczek
dla dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjum. Zapisy od 11 czerwca w Dziale Realizacji Projektów
Kultury CKiS (Pałacyk „Sokół”),
tel. 12 276 34 64 w godz. 9.00–
16.00. Szczegółowy program na
www.ckis.pl.

www.kropka-gazeta.pl
Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Jedz kolację dla zdrowia
Od dłuższego czasu kreowana jest
przez niektórych teza, że nie powinno
się jeść nic po godzinie 18.00. Tymczasem lekarze i dietetycy podkreślają, że
kolacja to jeden z podstawowych posiłków w ciągu dnia. Przez takie mity dietetyczne można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Oczywiście brak kolacji
będzie skutkował zmniejszeniem masy
ciała. I nie jest to żadna rewelacja – rezygnując z jednego z podstawowych
posiłków dnia zaczniemy ważyć mniej.
Taka metoda wcale jednak nie jest dobra dla naszego organizmu i może prowadzić do niedoborów ważnych składników, a w przyszłości skończyć się
efektem jo–jo.

Brak kolacji może prowadzić
do efektu jo–jo

Skutkiem ubocznym nie jedzenia
po godzinie 18.00, szczególnie przy
dużej aktywności wieczorem (trening,
praca, nauka), będą niedobory składników odżywczych, które przejawiają się
na wiele sposobów, a zbyt długa przerwa w jedzeniu spowalnia metabolizm.
Po skończonej diecie czy zmianie stylu odżywiania z dużym prawdopodobieństwem może spowodować to efekt
jo–jo. Nie jedzenie kolacji zwiększa
prawdopodobieństwo przejadania się
w ciągu dnia. Może skutkować też złym
nastrojem, zmęczeniem oraz problemami ze snem.

Dla kogo jedzenie jedynie
do godziny 18.00?

nów odpowiadających za odczuwanie
głodu i sytości).

Chcesz schudnąć? Nie możesz głodować

Każdego dnia powinniśmy jeść regularnie 5 posiłków dziennie, w tym
również kolację.
To musi być pełnowartościowy
posiłek, który dopełni nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Najistotniejszy jest bilans kalorii, makroskładników, witamin i składników
mineralnych w ciągu dnia – a nie w odniesieniu tylko do jednego posiłku. Kolacja to równorzędny posiłek względem
śniadania, obiadu czy innych posiłków.

Co jeść, a czego nie na kolację?

Dobra kolacja powinna być lekkostrawna, sycąca (musimy się przyjemnie
najeść do syta, lecz nie przejeść), zdrowa, smaczna, dobrze skomponowana.
Jeśli nie chcemy przytyć, powinniśmy
ograniczyć ilość węglowodanów, cukrów w diecie. Na to mogą sobie pozwolić jedynie osoby bardzo aktywne
fizycznie.
Na kolację warto jeść dania białkowe bądź białkowo-tłuszczowe. Świetnym pomysłem na zdrową kolację są:
sałatki, twarożek, biały ser, kanapki na
razowym pieczywie, mięso z kurczaka
lub indyka, gotowane warzywa z dodatkami, a nawet odpowiednio przygotowane zupy. Nie zapominajmy o porcji
zdrowego tłuszczu do posiłku, w niewielkiej ilości też jest nam potrzebny.

7

Zdrowie i Uroda
Nie wskazane jest spożywanie warzyw strączkowych (np. grochu, fasoli), bo mogą one powodować wzdęcia i niestrawność. Nie zalecane są też
owoce z dużą zawartością cukrów, jak:
banany, śliwki, jabłka, gruszki, winogrona, czereśnie. Także niekorzystne
okazuje się zjadanie warzyw bogatych
w błonnik np. kapusta, por, cebula. Starajmy się nie łączyć w jednym posiłku węglowodanów z białkiem (chleba,
kasz z mięsem).
Przed snem warto wypić napar ziołowy, np. z czystka lub melisy.

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

Kraków

•
•

•

•

•

złe jest wieczorne przejadanie się,
ale nie wieczorne jedzenie
bardzo ważny jest SEN – odpowiednio długi i spokojny
w ciągu dnia trzeba zapewnić sobie regularne posiłki o odpowiedniej objętości, by zapobiec wieczornym napadom głodu
ostatni posiłek jedz około 2–3 h
przed zaśnięciem (odstęp między
ostatnim posiłkiem a snem jest
potrzebny dla komfortu i spokojnego snu)
nieprzejadanie się wieczorem,
a jedzenie lekkiej kolacji, to większy apetyt po przebudzeniu, co
może ułatwić wypracowanie zdrowego nawyku jedzenia pożywnego
śniadania
jeśli intensywnie trenujesz przed
snem nie rezygnuj z kolacji nawet,
gdyby miała być zjedzona kilka
minut przed zaśnięciem
Barbara Korgól
BIOVERT

Tylko dla tych, którzy chodzą spać
o godzinie 20.00. Ostatni posiłek w ciągu dnia powinno się zjeść na 2 do 3 godzin przed planowaną godziną snu.
Każdy ma inny tryb życia. Jedni chodzą
spać o 22.00, a drudzy o 3 nad ranem.
Określanie sztywnych godzin posiłków,
które „są dobre dla wszystkich” sprawia,
że nie są one dobre prawie dla nikogo. Kolacja ma nam pomóc uzupełnić
braki witamin, minerałów oraz białka
więc rezygnacja z tego posiłku jest nieprzemyślanym krokiem. Zwłaszcza, że
nie samo jedzenie kolacji, tylko jedzenie zbyt kalorycznego posiłku wieczorem powoduje przybieranie na wadze.
Ktoś kto chodzi spać nad ranem może
zjeść kolację nawet o godzinie 21.00 czy
o 22.00 i nie będzie się zmagał z żadnymi skutkami ubocznymi.

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69
Supermarket
ul. Komandosów 8

ul. Kobierzyńska 123
ul. Prażmowskiego 12, SIDZINA
ul. Borkowska 17B, KLINY

TERESKO

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

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

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. Twardowskiego 48
(os. Podwawelskie)

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE
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

Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37
LUBOSTROŃ 15 – CENTRUM
HANDLOWE KRAKÓW-RUCZAJ
ul. Lubostroń 15

DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

ul. Kobierzyńska 42
Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23

favorit

favorit
ul. Kobierzyńska 93
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC
Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Metabolizm w czasie snu

Mówi się, że „w czasie snu metabolizm zwalnia” – to prawda, ale należy podkreślić, że poziom metabolizmu zależy od fazy snu; w trakcie snu
wolnofalowego (NREM, SEM) metabolizm faktycznie zwalnia, ale w fazie
REM (stanowiącej 25–50% snu – choć
ta wartość zależy od konkretnej osoby, długości i jakości snu) przyspiesza.
„Spowolnienie metabolizmu w nocy”,
to w praktyce zmniejszenie go o około 15–20%. W badaniach podkreślana
jest istota jakości snu – jeśli śpimy za
mało, bądź sen jest niespokojny, istnieje ryzyko zaburzeń wydzielania kortyzolu, co może negatywnie wpływać na
tempo metabolizmu nocnego. To niedobór snu powoduje negatywne zmiany
w metabolizmie – wpływa na metabolizm glukozy i hormonów regulujących
tempo przemiany materii, rozregulowuje poziom leptyny i greliny (hormo-

ul. Kamieniecka 16
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

Podsumowując:
•

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

PRZYCHODNIA DĘBNIKI
ul. Szwedzka 27
PRZYCHODNIA ZACHODNIA-RUCZAJ
ul. Zachodnia 27

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. 29 Listopada 21

ul. Jana Pawła II 65
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21
ul. Korabnicka 9A

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Wspólna 7
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CZERWIEC 2018
Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom
Alfred Adler (1870-1937) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog
z charakterem można zaufać.
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POZIOMO:
2) poeta, pieśniarz
4) zmierzch, ciemność
7) znany śpiewający kabaret
8) pasiasty kamień półszlachetny
9) równy w marszu
11) szaleniec, wariat
13) służby specjalne w byłej NRD
15) Buloński w Paryżu
18) uwalnia od podejrzeń
19) przedmiot
20) część spodni
24) szwedzka ciężarówka
27) roślina oleista
30) drobna, ostra drzazga
31) wypadek, kolizja
32) liczba wydanych egzemplarzy
książki lub gazety
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowej książki – nie tylko dla kibiców.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 7.06.2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania całosezonowe KARTY WSTĘPU
na teren Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” w Kryspinowie
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl.

www.kryspinow.com.pl

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

PIONOWO:
1) stałe zatrudnienie
2) pięściarstwo
3) basen portowy
4) kultowa komedia Barei
5) konsekwencja przewinienia
6) Fonda – amerykańska aktorka
10) włoski kurort nad Adriatykiem
12) wynik dzielenia
13) może być filmowy
14) imię żeńskie
16) razem z młotem na fladze ZSRR
17) Bohun albo Krzywonos
21) zielona wyspa na pustyni
22) góry w Ameryce Południowej
23) w kuchni nad zlewem
25) dawny władca Rosji
26) organ kontroli państwowej
28) miasto na Mazurach
29) duża, barwna papuga

NAJLEPSZE IMPREZY NA JEZIOREM
WAKEPARK
SUPERFLY
PAINTBALL
BAYERPARK
DREWNIANE DOMKI

CHATA KRYSPINÓW
QUADY ŻAGLE KORTY
KARCZMA ROHATYNA
ZORBING OGNISKA
NA WYNAJEM

ZAPRASZAMY - KOM: 605 419 436

