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Plan rozwoju bulwarów wiślanych

Wisła łączy
Bulwary wiślane stanowią jedno z najpopularniejszych
miejsc wypoczynku i rekreacji w Krakowie. Chętnie też wykorzystywane są przez rowerzystów, rolkarzy czy pieszych jako
alternatywna trasa komunikacyjna. W połowie października
zaprezentowano projekt rewitalizacji bulwarów pn. „Wisła łączy”. Plan zakłada spójne zagospodarowanie nie tylko najbliższego otoczenia Wisły, ale i jej przyległych dopływów tak, by
połączyć w nowy sposób całe miasto.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Sztuką jest połączyć wszystkie potrzeby tak, aby mogły one
ze sobą współgrać, tworząc estetyczną przestrzeń o walorach rekreacyjnych. Tereny nadrzeczne stwarzają wiele możliwości wartych
wykorzystania. Nowe bulwary to spełnienie marzeń mieszkańców Krakowa – podkreśla dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
Piotr Kempf
Wzdłuż Wisły miasto planuje wprowadzenie pasa zieleni
poprzez rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego, stworzenie nowych miejsc do wypoczynku z widokiem na rzekę, a także zastosowanie wysokiej jakości materiałów, podkreślających
prestiż tego wyjątkowego miejsca.
Projekt zakłada nie tylko rewitalizację bulwarów wiślanych, ale i połączenie ich z ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż jej dopływów, z odległymi miejscami Krakowa.
W planach jest m.in. stworzenie ciągów tras pieszo-rowerowych (50 km), stacji Park&Bike oraz tras kajakowych wzdłuż
rzek Rudawy, Wilgi, Prądnika, Białuchy i Dłubni – nowy,
bezpieczny i szybki sposób skomunikowania odległych rejonów Krakowa. Ciągłość zostanie zapewniona poprzez budowę kilku kładek pieszo-rowerowych oraz przystani. Celem
jest zachowanie walorów przyrodniczych terenów wzdłuż
rzek. Trasy będą wykonane z naturalnych materiałów przepuszczalnych. Projekt „Wisła łączy” zakłada również stworzenie co 500 metrów kameralnych miejsc do wypoczynku
w otoczeniu dzikiej przyrody.
(UMK, red)

Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zakończył działalność
Ostatni dzień października br. był
ostatnim dniem działania Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Decyzją Rady
Miasta Krakowa na wniosek prezydenta Jacka Majchrowskiego, ZIKiT
został podzielony na kilka mniejszych jednostek. Jedną z nich jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który do
końca roku będzie załatwiał wszystkie

sprawy, jakie mieszkańcy kierowali do
ZIKIT-u.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu powstał w 2008 roku. Zajmował się budową i utrzymaniem dróg,
chodników, torowisk, organizacją transportu oraz przez pierwsze lata także
zielenią. Po reorganizacji ZIKiT przekształci się w Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Miasta Kra-

kowa, oraz Biuro Miejskiego Inżyniera.
Cześć kompetencji przejdzie do istniejących już Zarządu Inwestycji Miejskich
oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.
(UMK, red)

Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Szkoła na osiedlu Kliny w Krakowie

Budowa w przyszłym roku

Fot. Przemysław Czubaj Biuro Architektoniczne

Wkrótce ruszą prace przy budowie
zespołu szkolno-przedszkolnego przy
ulicy Bartla na osiedlu Kliny – będzie to
największa inwestycja Gminy Miejskiej
Kraków w tej części miasta. 6 listopada Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
podpisało umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym Dombud
SA. Efekty będą widoczne w 2021 roku.
Inwestycja zostanie zrealizowana
w trybie „zaprojektuj i buduj”, czyli wykonawca zajmie się zarówno przygotowaniem projektu, uzyskaniem pozwoleń,
jak i jego wykonaniem. Prace rozpoczną
się w przyszłym roku, a zakończą w październiku 2021 roku. Projekt przygotowała firma Przemysław Czubaj Biuro
Architektoniczne. Koszt inwestycji wy-

niesie 42 640 410 zł. Budowa w całości
finansowana będzie ze środków Gminy
Miejskiej Kraków.
W pierwszej kolejności planowana jest budowa szkoły podstawowej dla
około 600 uczniów. Znajdą się w niej 24
sale lekcyjne, w tym m.in. pracownie:
biologiczna, chemiczna, fizyczna i informatyczna, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, świetlica, biblioteka i czytelnia,
kuchnia z jadalnią. Na terenie przyszkolnym powstaną wielofunkcyjne boisko
sportowe, droga dojazdowa i chodniki.
Powierzchnia użytkowa szkoły wyniesie
4910,35 m2, a powierzchnia całkowita –
6808,45 m2. Drugim etapem inwestycji
będzie budowa przedszkola.
(UMK, red)
REKLAMA

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ZATRUCIEM CZADEM?
Bezpieczeństwo i komfort – to dwie cechy naszego mieszkania, które wymieniamy jednym tchem w niemal każdym badaniu dotyczącym
mieszkań, myśląc o nas samych, rodzinie czy sąsiadach.

Z drugiej strony wciąż jeszcze sporo
osób korzysta ze starych piecyków gazowych, mniej lub bardziej świadomie
narażając swoje otoczenie na ryzyko
związane z eksploatacją tych urządzeń
w łazience. I choć większość z nas nie
ma złych doświadczeń spowodowanych wybuchem gazu czy zatruciem,
to nie możemy zapominać o tym, że
piecyki się starzeją, a nasze bezpieczeństwo z upływem lat zmniejsza
się. Odpowiedzialność za stan piecyków spoczywa na nas. Rozważając wymianę, warto zadać sobie pytanie, czy
kompleksowo nie skorzystać z możliwości, jakie daje ciepło sieciowe – rozwiązanie korzystne nie tylko dla naszych portfeli, ale też wygodniejsze,
i o wiele bezpieczniejsze od piecyka
w naszej łazience.

Dlaczego dawniej piecyki gazowe nie
stanowiły zagrożenia?

Odpowiedź jest prosta – bo były nowe!
Dodatkowo kiedyś prawidłową wentylację w budynkach korzystających
z gazowych podgrzewaczy wody zapewniały nieszczelne drewniane
okna. Ich wymiana, podyktowana
oszczędnością ciepła oraz względami estetycznymi, zakłóciła pracę systemów wentylacji. Tym samym, kiedy na zewnątrz robi się zimno, a okna
w mieszkaniach są szczelnie zamknię-

te, zaczyna brakować powietrza do
całkowitego spalenia gazu. Brak ciągu kominowego powoduje, że niebezpieczne produkty spalania pozostają
w naszych mieszkaniach. Wśród nich
znajduje się śmiertelne zagrożenie dla
wszystkich domowników – tlenek węgla, czyli czad. Do zatrucia wystarczy
jego niewielka ilość we wdychanym
powietrzu. Najczęściej zatrucie „zauważamy” dopiero w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Wtedy
może być już za późno.

temperatury panującej na zewnątrz
budynku. Gdy temperatura spada
poniżej określonego poziomu, au-

wa (c.w.u.). Otrzymuje się ją w wyniku podgrzewania wody wodociągowej
ciepłem sieciowym, a nie przy pomocy

cydowałoby się na wymianę instalacji
z tradycyjnej gazowej na ciepłą wodę
bez piecyka.

tomatyka uruchamia dostawę ciepła
do budynku. Analogicznie, kiedy
temperatura wzrasta, dopływ ciepła
zostaje automatycznie wstrzymany.
Przy okazji ciepło sieciowe pełni też
rolę bezpiecznego źródła podgrzewającego wodę użytkową w naszej kuchni i łazience.

zajmującego miejsce w naszym mieszkaniu piecyka gazowego. To rozwiązanie znacznie dla nas bezpieczniejsze. Decydując się na wymianę piecyka
gazowego na instalację ciepłej wody
użytkowej można zapomnieć o poszukiwaniu fachowca, który naprawi
piecyk czy zagrożeniach, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja urządzeń gazowych u sąsiada dwa piętra
niżej. Badania przeprowadzone wśród
tej części mieszkańców, która postawiła na c.w.u., mówią wprost: 98 proc.
użytkowników, gdyby stanęło przed
ponownym wyborem, ponownie zde-

Ciepło przez cały rok
Komfort bez czekania!

Ciepło przez cały rok

O tym, że czasem warto zrezygnować ze starych przyzwyczajeń i skorzystać z nowych możliwości, raczej nie trzeba nikogo przekonywać
w przypadku telefonu, samochodu
czy telewizji. Tymczasem jeśli chodzi o media, które stanowią poważną pozycję w domowym budżecie,
zwykle zachowujemy się bardzo
konserwatywnie. Tymczasem ciepło sieciowe dotychczas kojarzone głównie jako źródło ogrzewania mieszkań, może nam służyć
każdego chłodnego dnia, nie tylko
zimą. Usługa „Ciepło przez cały rok”
oparta jest o automatykę pogodową
– system urządzeń zainstalowanych
w węzłach cieplnych, które sterują
dostawami ciepła w zależności od

Najlepsze rozwiązanie

W nowych budynkach wielorodzinnych, wykorzystujących ciepło sieciowe do celów grzewczych, od jakiegoś czasu standardem jest centralnie
przygotowywana ciepła woda użytko-

www.cieplodlakrakowa.pl
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www.kropka-gazeta.pl

Wybory do Rad Dzielnic
Miasta Krakowa

Motto życiowe:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

krakowianka
mieszkanka Ruczaju
absolwentka
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Drodzy Czytelnicy,
Od prawie 10 lat jestem redaktorem naczelnym miesięcznika „KROPKA
– Gazeta Twojej Dzielnicy”. Zajmuję się głównie sprawami istotnymi dla
społeczności lokalnych, tworząc gazetę, która jest niezależna i z założenia
nie jest powiązana z żadnymi instytucjami czy organizacjami, nie kieruje się
też sympatiami politycznymi. Stawiam na sprawdzoną rzetelną informację.
Od 4 lat, dzięki dużemu zaufaniu społecznemu, jakie otrzymałam, wypełniam również zobowiązania wynikające z mandatu radnej Dzielnicy
VIII Dębniki. Pozwoliło mi to zdobyć doświadczenie na płaszczyźnie pracy
samorządowej i z nieco innej perspektywy spojrzeć na problemy mieszkańców, placówek edukacyjnych czy instytucji i organizacji znajdujących się na
terenie dzielnicy. Mogłam przekonać się, jak ważna jest współpraca radnych
na każdym szczeblu samorządu, a także jak duże znaczenie mają dobre
relacje z jednostkami miejskimi. Pozwala to skutecznie wspierać i realizować potrzeby lokalnych społeczności, a współdziałanie wszystkich zainteresowanych stron jest gwarantem sukcesu w osiągnięciu zamierzonych celów.
Potwierdzeniem tego jest szereg przedsięwzięć w okręgu, który reprezentowałam w Radzie Dzielnicy VIII, które udało się zrealizować, ich realizacja
trwa, bądź jest zaplanowana – więcej na ten temat w podsumowaniu mojej
kadencji 2014–18 na str. 5.
Mając na uwadze swoje doświadczenia chciałabym zachęcić – w niedzielę 2 grudnia br. – do wzięcia udziału w wyborach, by oddać głos na swoich
lokalnych przedstawicieli. Warto przypomnieć, że wybory do Rad Dzielnic
Miasta Krakowa są wyborami najmniej politycznymi, bo osoby kandydujące
mogą zgłosić się indywidualnie, nie muszą znajdować się na listach wyborczych określonych ugrupowań, nie muszą też mieć poparcia partii politycznych czy stowarzyszeń.

Renata Piętka
redaktor naczelny miesięcznika „KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”
radna Dzielnicy VIII Dębniki

dziennikarz
redaktor naczelny miesięcznika
„KROPKA – Gazety Twojej Dzielnicy”
radna Dzielnicy VIII Dębniki
kadencji 2014-2018

Renata Piętka
kandydatka do RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

OKRĘG NR

15 RUCZAJ

członek Zespołu Konsultacyjnego
ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej
do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych
przy prezydencie Miasta Krakowa
bezpartyjna
mieszkam na terenie okręgu,
z którego kandyduję

Obwodowa Komisja Wyborcza – Szkoła Podstawowa nr 151, ul. Lipińskiego 2
ul. GROTA-ROWECKIEGO 1, 5, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H
ul. KAPELANKA 54, 56, 60, 62

ul. KOBIERZYŃSKA 9, 20, 21, 22, 24, 24A, 24B, 28, 41, 43, 45, 47, 54, 54A, 54B, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 88
ul. LIPIŃSKIEGO 1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 20, 20A, 22
ul. MIŁKOWSKIEGO 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18
ul. STRĄKOWA 1, 3, 3A, 5, 7
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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, środa, czwartek, piątek: 9.00–15.00; wtorek: 13.00–16.00

Rada Miasta Krakowa po wyborach

2 grudnia – wybory do rad dzielnic

Jak głosowała Dzielnica VIII

Najmniej polityczne ze wszystkich

Wybory do Rady Miasta Krakowa,
które odbyły się 21 października przyniosły zwycięstwo Komitetowi Wyborczemu Wyborców Jacka Majchrowskiego Obywatelski Kraków, który
zdobył 23 mandaty, co stanowi większość w 43-osobowym składzie Rady.
16 Mandatów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, a 4 Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały Kraków dla
Mieszkańców. Kadencja Rady trwała
będzie 5 lat, a nie, jak dotychczas 4 lata.
W wyborach Kraków podzielony został na 7 okręgów. Dzielnica VIII Dębniki znalazła się w okręgu nr 3 wraz z dzielnicami VI Bronowice i VII Zwierzyniec.
To zmiana w porównaniu z wyborami
sprzed czterech lat, kiedy to „ósemka”
tworzyła okręg z dzielnicami X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie.W okręgu
nr 3 do zdobycia było 6 mandatów.
Podobnie, jak w całym mieście,
w okręgu nr 3 najwięcej głosów odda-

no na KWW Jacka Majchrowskiego, co
przełożyło się na trzy mandaty. Uzyskali
je dotychczasowi radni miejscy kończącej się kadencji: Aleksander Miszalski,
Rafał Komarewicz i Andrzej Hawranek. Dwa mandaty zdobyli dla Prawa
i Sprawiedliwości Jerzy Zięty i Marek
Sobieraj, a jeden dla swojego ugrupowania otwierający listę Łukasz Gibała.
Warto podkreślić wyborczy sukces Marka Sobieraja, mieszkańca Tyńca
i radnego Dzielnicy VIII Dębniki z tego
rejonu, który uzyskał mandat Rady Miasta startując z ostatniego miejsca listy
Prawa i Sprawiedliwości. Jest on zresztą
jedynym radnym Dzielnicy VIII bieżącej kadencji, który znajdzie się w nowo
wybranej Radzie Miasta Krakowa.
Tym razem wraz z wyborami do
Rady Miasta nie przeprowadzono się
wyborów do rad dzielnic. Odbędą się
one 2 grudnia br.
(gp)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ulicy Tynieckiej

Od 70 lat pracują z uczniami niewidomymi

Przed kilkoma miesiącami Sejm
znowelizował Kodeks wyborczy,
a jedna ze zmian zakłada zakaz organizowania wyborów do rad dzielnic z innymi wyborami i referendami.
Podczas przeprowadzonych przed
kilkoma tygodniami wyborów prezydenta Miasta, radnych Rady Miasta Krakowa i Sejmiku województwa
małopolskiego, Krakowianie nie mogli więc głosować na kandydatów do
rad dzielnic.
Wybory do rad dzielnic odbędą
się w niedzielę 2 grudnia br. Uwzględniając drugą turę wyborów na prezydenta Miasta Krakowa, będzie to już
trzecia część wyborów samorządowych w ciągu 6 tygodni.
Każda z 18-tu dzielnic Krakowa
podzielona została na 21 okręgów
wyborczych. Wyjątkiem jest najmniej liczna ze wszystkich Dzielnica
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, gdzie
ustanowiono 15 okręgów. Okręgi są
jednomandatowe. W każdym z nich



Fot. Magiczny Kraków

wybrany zostanie jeden radny, ten,
który uzyska największą liczbę głosów. Kadencja Rady trwała będzie 5 lat,
a nie, jak dotychczas 4 lata.
Wybory do rad dzielnic są najmniej upolitycznionymi ze wszystkich. W przeciwieństwie do innych
wyborów (np. do Rady Miasta Krakowa), kandydaci na radnych dzielnicy mogą zgłosić się indywidualnie,
nie muszą znajdować się na listach
wyborczych określonych ugrupowań,
nie muszą także mieć poparcia partii
politycznych czy stowarzyszeń. Daje

to szanse na sukces lokalnym działaczom społecznym, osobom dobrze
znanym mieszkańcom, znającym ich
potrzeby oraz oczekiwania. Dlatego
też szczególnie ważnym jest, aby 2
grudnia, jak najwięcej osób podjęło
decyzję o wzięciu udziału w wyborach do rad dzielnic.
Lokale wyborcze będą w tym
dniu otwarte w godz. 7.00–21.00.
Wyborcy wybierają radnych w dzielnicach, w których zamieszkują. Na
karcie do głosowania należy postawić znak „X” przy imieniu i nazwisku tylko jednego kandydata.
Szczegółowy podział Dzielnicy
VIII Dębnik na okręgi wykaz, obszar,
jaki obejmują, lokalizacje komisji wyborczych oraz informacje o kandydatach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Krakowa www.bip.krakow.
pl w zakładce „Wybory do rad dzielnic 2018”.
(gp)

Szkoła Podstawowa nr 151 przy ulicy Lipińskiego

Nowatorskie rozwiązania w projekcie hali

Szkoła przy Tynieckiej. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących przy ulicy Tynieckiej
w Krakowie kończy w tym roku 70 lat. 26
października w Centrum Kongresowym
ICE Kraków odbyła się jubileuszowa gala.
Założony w 1948 roku krakowski
ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji osób
z dysfunkcją wzroku. Cieszy się renomą
w całym kraju. Głównym jego celem jest
wszechstronne przygotowanie uczniów
do samodzielnego życia i pracy, a także rozwijanie zdolności, zainteresowań
i pasji. Na każdym poziomie kształcenia
uczniowie mają do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistyczne pracownie przedmiotowe,
dobrze wyposażone w pomoce naukowe
zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Uczniowie mają zapewnioną zarówno opiekę
psychologiczno-pedagogiczną, jak i bardzo wszechstronną pomoc terapeutyczną
oraz rehabilitacyjną.
Ośrodek obejmuje edukacją i wychowaniem dzieci oraz młodzież w szerokim

Fot. red

przedziale wiekowym: od maluchów (0–6
lat), przez dzieci starsze, aż po słuchaczy
szkół policealnych. W skład ośrodka przy
Tynieckiej wchodzą m.in. szkoła podstawowa, technikum, szkoła muzyczna,
szkoła branżowa, szkoła przysposabiająca
do pracy. Uczniowie mogą wybierać różne
specjalizacje zawodowe, takie jak: ogrodnik, koszykarz-plecionkarz, technik prac
biurowych, technik administracji, technik
tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięków, florysta, technik architektury krajobrazu czy technik masażysta. Pozwalają
im one wykorzystać i rozwinąć zdolności
manualne, muzyczne, artystyczne, a także zainteresowania, na przykład przyrodnicze czy techniczne. Z kolei w szkole
muzycznej uczniowie uczą się grać m.in.
na fortepianie, saksofonie, skrzypcach,
akordeonie, gitarze czy perkusji. Mają
też grupowe zajęcia wokalne instrumentalne i taneczne. Występują, biorą udział
w konkursach,zdobywają nagrody.Młodsi i starsi uczniowie odnoszą także sukcesy
w zawodach sportowych, m.in. w wioślarstwie czy biegach.
(UMK, red)

Przed kilkoma miesiącami informowaliśmy, że przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
151 przy ulicy Lipińskiego 2 powstanie nowoczesna hala sportowa.
Jeszcze w maju 2016 roku Rada
Dzielnicy VIII Dębniki podjęła
uchwałę, w której wnioskowała do
prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2017 i następne
lata projektu budowy hali przy ulicy
Lipińskiego. Środki na ten cel udało
się zabezpieczyć w budżecie na 2018
rok.
- Realizacja projektu jest bardzo nowoczesnym przedsięwzięciem. Niektóre
rozwiązania, jak przestrzeń rekreacyjna na dachu budynku, zostały zaproponowane po raz pierwszy – informuje
Justyna Sikorska-Grzyb, dyrektor SP
nr 151. – Nowa hala to również zmiana
otoczenia szkoły. Powstaną: nowa bieżnia, plac zabaw, siłownia na zewnątrz,
miejsce do odpoczynku podczas przerw,
unowocześnione boisko wielofunkcyjne,
a przede wszystkim parking na około 30
miejsc dla pracowników i gości.
Budynek będzie posiadał pełnowymiarową salę gimnastyczną z niewielką widownią oraz osobne pomieszczenie przeznaczone na ścianę
wspinaczkową. Na piętrze zaprojektowana została siłownia i sala fitness.
Każda z kondygnacji posiada swój
moduł szatniowy. Dodatkowo dach

Wizualizacja: ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki

posiadać będzie funkcję użytkową –
na powierzchni blisko 200 m2 przewidziano strefę rekreacji i zabawy oraz
strefę ogrodu i warsztatów.
- Mam nadzieję, że nasza hala sportowa będzie tak nowoczesna i piękna,
jak zakłada projekt. Pragnę zaznaczyć,
że architekci włączyli do prac projektowych uczniów poprzez ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni
rekreacyjnej na dachu budynku. Niektóre
pomysły zostaną włączone do realizacji,
a za najlepsze prace uczniowie otrzymają nagrody przygotowane przez Zespół
ARP – mówi Justyna Sikorska-Grzyb,
dyrektor SP nr 151.

Prace budowlane miałyby rozpocząć się w 2019 roku, a oddanie obiektu do użytku przewidywane jest na rok
2020.
– Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 151 to bardzo potrzebna i oczekiwana inwestycja. Nowatorski
charakter dodatkowo podnosi jej atrakcyjność. Cieszy fakt, że długi okres starań przyniósł pozytywny efekt i być może
w niedługim czasie placówka wzbogaci
się o nowe zaplecze sportowo-rekreacyjne – mówi Renata Piętka, radna Dzielnicy VIII Dębniki z okręgu obejmującego m.in. ulicę Lipińskiego.
(red)
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www.kropka-gazeta.pl
Podsumowanie kadencji

Współpraca gwarancją sukcesu

Renata Piętka
radna
Dzielnicy VIII Dębniki
Dobiega końca kadencja Rady
Dzielnicy 2014–2018. Dzięki głosom
mieszkańców miałam możliwość pełnienia funkcji radnej z okręgu obejmującego m.in. ulice Lipińskiego, Strąkową,
czy część ulic Miłkowskiego i Kobierzyńskiej. Na terenie tym znajdują się
dwie duże szkoły oraz przedszkole, do
których uczęszczają dzieci z całej dzielnicy i nie tylko.
W trakcie 4-letniej kadencji w okręgu, który reprezentuję, dzięki współpracy
radnych na każdym szczeblu samorządu
oraz dobrym relacjom z jednostkami
miejskimi udało się zrealizować wiele przedsięwzięć istotnych dla lokalnej
społeczności. Najważniejsze z nich to:
 basen przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr
158 przy ulicy Strąkowej 3A – stanowi uzupełnienie bazy sportowej
szkoły (Orlik i dwie hale sportowe),
budowa trwa, przewidywany termin
zakończenia – rok 2020;
 hala sportowa przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 przy ulicy Lipińskiego 2
– przygotowano projekt, przewidywany koniec realizacji rok 2020;

 parking przy SP nr 151 – część
miejsc parkingowych ma mieć charakter rotacyjny (możliwość parkowania na określony czas) – wiosną
2019 roku kontynuowane będą prace
remontowe chodników oraz odcinka
ulicy w pobliżu parkingu;
 nasadzenia roślin – przy tzw. „górce” pomiędzy ulicami Kobierzyńską
i Miłkowskiego (w pobliżu SP nr
151) – to pierwsze w Krakowie nasadzenia tak dużych drzew iglastych;
 roślinne ekrany wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej – w założeniu mają stanowić naturalną barierę ochronną;
 chodnik wokół placu zabaw Kobierzyńska/Miłkowskiego;
 Piknik dla Zdrowia organizowany
przez SP nr 158 przy ulicy Strąkowej – impreza pod patronatem Rady
Dzielnicy VIII Dębniki oraz miesięcznika „Kropka – Gazeta Twojej
Dzielnicy” – prozdrowotny charakter pikniku połączony jest ze szczytną ideą rejestrowania kandydatów na
dawców szpiku kostnego;
Istotną sprawą jest też bieżąca
współpraca z mieszkańcami oraz dyrekcją placówek edukacyjnych oraz monitorowanie spraw dotyczących rejonu, jak
próby zmiany granic dzielnicy (oznaczałoby m.in. ponowny podział ulicy Lipińskiego) czy planowanej budowy ulicy 8
Pułku Ułanów (realizacja inwestycji wygląda na przesądzoną, ale udało się wprowadzić zapisy, które być może pozwolą
na wprowadzenie zmian ograniczających jej uciążliwość dla mieszkańców).

Trwa budowa basenu przy SP nr 158 przy ulicy Strąkowej 3A.

Wzdłuż ul. Kobierzyńskiej pojawiła się roślinność mająca tworzyć tzw. zielone ekrany.

Nowo powstały parking przy SP nr 151 przy ulicy Lipińskiego 2.

Nowy chodnik przy placu zabaw w rejonie ulic Kobierzyńska/Miłkowskiego.

W okolicach tzw. „górki” posadzono zarówno krzewy, jaki i duże drzewa iglaste.

Piknik dla Zdrowia przy SP nr 158 przyciąga tłumy mieszkańców.

Dziękuję za zaufanie i oddane 9021głosów,
które od Państwa otrzymałem.
2 grudnia br. w wyborach do Rad Dzielnic proszę też o głos
dla kandydatów KOALICJI OBYWATELSKIEJ oraz kandydatów,
którzy sprawdzili się już w pracy na rzecz lokalnych społeczności.
W sprawach dzielnicy czy miasta jestem do Państwa dyspozycji.

Aleksander Miszalski
Radny Miasta Krakowa 2018-2023
www.miszalski.pl

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,
Dobiegła końca kadencja samorządowa 20142018, w której z Państwa wyboru jako mieszkaniec
osiedla Ruczaj-Zaborze miałem zaszczyt pełnić
funkcję radnego, w Radzie Dzielnicy VIII.
Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaufanie.
Pragnę nadal pracować na rzecz rozwoju naszego
osiedla,wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.
Proszę Państwa o głos 2 grudnia w wyborach do
Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Łączę wyrazy szacunku
Arkadiusz Puszkarz

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,

Dziękuję za dotychczasowe zaufanie
i za to, że mogłam pełnić zaszczytną
funkcję radnej Dzielnicy VIII Dębniki.
Podjęłam decyzję o dalszym kandydowaniu
bo dysponuję wiedzą i doświadczeniem,
które mogą posłużyć dalszemu rozwojowi
naszego Osiedla. Proszę Państwa
o głos - 2 grudnia, w wyborach do Rady
Dzielnicy VIII Dębniki.
Z wyrazami szacunku
Urszula Twardzik

facebook.com/kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Wydanie 1: Dzielnica VIII Dębniki, Skawina
Wydanie 2: Dzielnice: XIV Czyżyny,
XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce.
Wydawca: AR-W „Kropka”
Kontakt: tel. 501 585 591, tel./fax: 12 353-55-99
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
Redaktor naczelny: Renata Piętka
Skład: Studio Grafpa, www.grafpa.pl
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Sosnowiec
Nakład (łączny wyd. 1 i 2): 35 000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść publikowanych reklam
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LISTOPAD 2018

Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

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

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

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

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

2 Wersje znaku











17 listopada – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
Międzynarodowy turniej crossmintona ICO Crossminton
Stars Cup 250 points
Turniej z udziałem czołowych
graczy z Polski, Czech, Słowacji
i Ukrainy będzie okazją do zaprezentowania swoich umiejętności
i powalczenia z zawodnikami z różnych krajów.
19 listopada godz.
18.00 – Pałacyk „Sokół” w Skawinie (ul.
Mickiewicza 7)
Żyj
świadomie
– teraz zdrowie:
Jak uchronić się
przed rakiem?
Spotkanie z licencjonowaną dietetyczką Magdaleną Kowalewską. Wstęp wolny.
24 listopada
WYCIECZKA: Jesienny relaks
w Termach Chochołowskich
Małych i dużych CKiS zaprasza na
wodne szaleństwo w największym
kompleksie termalnym na Podhalu. Szczegóły i informacje o zapisach: www.ckis.pl. Wyjazd ze Skawiny o godz. 8.30.
26 listopada godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół” w Skawinie (ul. Mickiewicza 7)
MUZYCZNY PONIEDZIAŁEK: „Bella Italia”
Koncert gitarowy w wykonaniu
gitarzysty klasycznego Giuliano
Bianchi. W programie kompozytorzy włoscy: Mauro Giuliani, Benvenuto Terzi, Mario Castelnuovo-Tedesco oraz Carlo Domeniconi.
Wstęp wolny.
30 listopada godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół” w Skawinie (ul. Mickiewicza 7)
Skawińska Akademia Wiedzy
i Umiejętności: „Izrael – tu nic nie
jest proste”







Spotkanie z dziennikarką i podróżniczką Kamilą Gruszką. Wstęp
wolny.
1 grudnia, godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół” w Skawinie (ul. Mickiewicza 7)
SPEKTAKL: „Polowanie na łosia” Michała Walczaka
Pierwsze popremierowe spotkanie
ze spektaklem w wykonaniu Teatru
MASKA. Informacje o wejściówkach na www.ckis.pl.
 2 grudnia godz. 15.30 – Dwór
Dzieduszyckich w Radziszowie (Radziszów, ul. Szkolna 4)
SPEKTAKL
MIKOŁAJOWY DLA
DZIECI
Przedstawienie w wykonaniu Teatru Kalejdoskop.
Informacja o biletach: www.
ckis.pl
 9 grudnia godz. 9.00 – Hala
Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Tańcu Towarzyskim i Nowoczesnym
O tytuły najlepszych tancerzy
w województwie walczyć będą pary
(w tańcu towarzyskim) oraz soliści
i duety (w tańcu nowoczesnym).
10 grudnia godz. 17.30 – Pałacyk
„Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Świąteczne śledztwo”
W ramach comiesięcznych spotkań
z teatrem muzyczny interaktywny
spektakl mikołajkowy dla dzieci
zaprezentuje Teatr Kultureska. Informacja o biletach na stronie www.
ckis.pl
16 grudnia godz. 15.00 – Rynek
w Skawinie
SPOTKANIE
WIGILIJNE
MIESZKAŃCÓW
W programie: tradycyjne przekazanie Światełka Betlejemskiego, koncert kolęd, degustacja potraw wigilijnych.

można zastosować wersji podstawowej znaku
użycie opcji z liternictwem
Urząd Miasta idopuszczalne
Gminy w jest
Skawinie
po prawej stronie.

24 grudnia będzie nieczynny
Na mocy zarządzenia wewnętrznego nr 4.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 października
2018 r. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie będzie nieczynny

w poniedziałek 24 grudnia br. W zamian za ten dzień będzie czynny w sobotę 8 grudnia br. w godzinach 8.00–17.00.
(UMiG)

Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu

Infolinia dla programu „Mieszkanie plus”
Krajowy Zasób Nieruchomości
uruchomił ogólnopolski numer telefonu, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o programie „Mieszkanie
Plus”. Rządowy projekt zakłada wybudowanie do 2030 r. miliona mieszkań.
Kierowany jest do wszystkich grup społecznych, dający szansę na poprawę warunków życia.
Główne założenia programu
Mieszkanie Plus, to realne wsparcie
dla rodzin, których nie stać na zakup
własnego mieszkania, również pomoc
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach,
samotnych czy niepełnosprawnych.
W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie

Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości
uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można
uzyskać wszelkie informację o tym pro-

gramie. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Więcej informacji: www.miir.gov.pl.

(UMiG)

Autobus elektryczny – pomóż w uruchomieniu linii

Odpowiedz na pytania ankietera
Do 10 grudnia wśród mieszkańców Skawiny przeprowadzone zostaną ankiety nt. planu uruchomienia linii autobusu
elektrycznego. Będą to wywiady, dotyczące chęci skorzystania
z takiej linii oraz codziennych podróży realizowanych przez
mieszkańców. Porozmawiajmy – chcemy poznać Wasze zdanie!
Ankieterzy wyposażeni w identyfikatory przeprowadzą wywiady z ponad 1000 losowo wybranych mieszkańców Skawiny. Będą pytać:

–

dokąd, jak często i jakimi środkami transportu przemieszczają się;
– czy i jak w ich ocenie powinna kursować linia autobusu
elektrycznego.
Badania na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
przeprowadzać będą ankieterzy firmy VIA VISTULA – Wykonawcy Planu Wdrożenia Linii Autobusu Elektrycznego.
(UMiG)

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie apeluje

STOP spalaniu traw, liści
i innych odpadów organicznych
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
apeluje o niespalanie traw, liści i innych
odpadów organicznych, często mokrych
lub wilgotnych. Powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest
uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego
zdrowia i otaczającego nas środowiska.
W przypadku spalania traw, liści i innych odpadów organicznych powstają
pyły zawieszone i niebezpieczne związki
tj. węglowodory aromatyczne (np. benzoalfapiren), dioksyny i furany o silnym
działaniu rakotwórczym. Gęsty i ścielący
się dym przedostaje się do mieszkań, powodując wystąpienie lub zaostrzenie się
dolegliwości astmatycznych.

Pamiętajmy, odpady organiczne
można:
– kompostować w przydomowych
kompostownikach, a następnie wykorzystać kompost we własnym
ogrodzie;
– oddać podczas zbiórki odpadów zielonych;
– BEZPŁATNIE przekazywać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie,
ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8 –
punkt czynny jest od poniedziałku
do piątku 10.00-18.00, a w soboty
7.30-15.30 (więcej informacji i plan
dojazdu w zakładce Gospodarka

Zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Skawina

ZABRANIA SIĘ

spalania odpadów.
Naruszenie przepisów traktuje się
jako wykroczenie, podlegające
karze grzywny.
Widzisz – reaguj i dzwoń!

Straż Miejska
tel. 12 276 29 73.

Odpadami na stronie www.gminaskawina.pl).
Urząd apeluje do mieszkańców
Gminy Skawina, by zdrowy rozsądek
wziął górę nad złymi przyzwyczajeniami – życie człowieka jest bezcenne, więc
dbajmy o swoje zdrowie, a tym samym
o środowisko, w którym żyjemy. (UMiG)

www.kropka-gazeta.pl
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Zdrowie

 Często korzystasz ze smartfona?
 Zastanawiałeś się, jaki wpływ na organizm ma promieniowanie elektromagnetyczne?
 Teraz możesz to zbadać – weź udział w bezpłatnym projekcie
dicum i Szpitala Uniwersyteckiego.
Wyniki badań, za które standardowo
trzeba zapłacić prawie 1 500 zł, zostaną udostępnione uczestnikom bezpłatnie.
Ankietę można wypełnić na stronie:
www.elektrowrazliwi.cm-uj.
krakow.pl lub osobiście w Zakładzie

Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Św.
Łazarza 16, (pokój 525) w Krakowie.
Więcej informacji uzyskać
można telefonicznie: 12 619 96 82
i na Facebooku (www.facebook.com/
elektrowrazliwicmuj/).
(UM)

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

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

Supermarket
ul. Komandosów 8

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

Żyjemy w świecie pełnym elektroniki. Otaczają nas stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowe
i telewizyjne. Codziennie korzystamy
ze smartfonów i urządzeń gospodarstwa domowego, wytwarzających pola
elektromagnetyczne (PEM). Czy
mają one wpływ na nasz organizm?
Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowili to zbadać i szukają
chętnych do udziału w projekcie.
Naukowcy z Zakładu Biofizyki
Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego rozpoczęli wielokierunkowy projekt badawczy „Wpływ
pól elektromagnetycznych na organizm człowieka” w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na
nasz organizm ma promieniowanie
elektromagnetyczne.
Pierwszy etap badań to anonimowa ankieta. Ma ona na celu określenie skali zjawiska nadwrażliwości
elektromagnetycznej i subiektywnej
opinii na temat oddziaływania pól
elektromagnetycznych na nasz organizm. Ostatnim punktem ankiety jest
dobrowolna zgoda na udział w badaniach klinicznych. Spośród osób, które jej udzielą, na podstawie oceny ich
indywidualnych cech takich, jak narażenie na ekspozycję, wiek, płeć i stan
zdrowia, wyłoniona zostanie grupa
zakwalifikowana do drugiego etapu.
Ochotnicy, którzy zakwalifikują
się do drugiego etapu, dostaną skierowania na badania krwi oraz na konsultację lekarską oceniająca ich stan
zdrowia. Następnie w ramach testów
klinicznych wykonywane zostaną badania słuchu, ocena funkcjonowania
autonomicznego układu nerwowego
i układu krążenia oraz badania dermatologiczne i termograficzne. Badania
przeprowadzone zostaną w Zakładzie
Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św.
Łazarza 16 w Krakowie oraz w kilku
innych jednostkach Collegium Me-

Kraków

ul. Norymberska 1
(Pasaż Kaufland)

ul. Kamieniecka 16
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

Bezpłatne
badania
wzroku

pixabay.com

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY

LUBOSTROŃ 15 – CENTRUM
HANDLOWE KRAKÓW-RUCZAJ
ul. Lubostroń 15

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

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
DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42

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

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

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

Euro-Sklep
ul. Jahody 2
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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LISTOPAD 2018
Łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.
Alfred Adler (1870–1937) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog
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3

28

29

9
30
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31
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POZIOMO:
2) rodzaj egzaminu
4) palono na nim wiedźmy
7) napój alkoholowy z jabłek
8) dawna opłata drogowa
9) uchylenie się przed ciosem
11)
płynie przez Myślenice
17
13) do pisania na tablicy
15) siły zbrojne
18) płynny tłuszcz roślinny
10
19) surfingowa lub snowboardowa
20) grozi osobie żyjącej w ciągłym
stresie
24) sprzęt fotografa
27) dureń, kretyn
30) pocztowe zawiadomienie
o przesyłce
31) wiązany przez eleganta
32) konkurencja narciarska
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł polskiego przeboju kinowego.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 3 grudnia 2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)
Do wygrania dwuosobowe zaproszenie
na Noworoczny Koncert Galowy SkaVienna 2019
Strauss i muzyka filmowa,
który odbędzie się 3 stycznia 2019 r. o godz. 18.00
w Sali widowiskowej w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4).
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

13

PIONOWO:
1) ze stolicą w Nikozji
2) ciężka praca, znój
3) bieg sprawy
4) gouda albo ementaler
5) substancja zmniejszająca tarcie
6) futerał na okulary
10) upomnienie służbowe
12) stolica Iraku
13) ryczy na pastwisku
14) załoga, drużyna
16) do smarowania pieczywa
17) zespół Marka Grechuty
21) stałe miejsce pracy, posada
22) adnotacja w księdze wieczystej
23) prawy prosty na ringu
25) smukłe zielone warzywo
26) zagłębienie terenu wzdłuż drogi
28) zespół rockowy z Radomia
29) dalszy plan obrazu

