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Kraków-Sidzina
ul. Działowskiego 1
tel. 12 446 78 88 
kom. 536 832 002
pon.-pt. 8.00-20.00
www.progamed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA - pełny zakres usług: fizykoterapia, kinezyterapia, masaże,
krioterapia, zabiegi borowinowe, suche igłowanie, fala uderzeniowa

 ENDOKRYNOLOG
 REUMATOLOG
 ORTOPEDA
 NEUROLOG
 DIETETYK

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

  USG PEŁNY ZAKRES 
BADAŃ, w tym usg 
reumatologiczne, 
ortopedyczne oraz Doppler 
tętnic szyjnych, kręgowych 
oraz kończyn dolnych

PRACA

POMOCNIK PIEKARZA/PIEKARZ 

Szukamy osób na stanowisko Piekarza do piekarni  
Lajkonik. House of Bakery na terenie Skawiny. 

Oferujemy umowę o pracę, wynagrodzenie na czas, 
płatne nadgodziny oraz premie kwartalne. 

Zadzwoń i dowiedz się więcej 
tel. 533 336 922
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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

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 93

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

TERESKO

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

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
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 

Delikatesy 
Galeria Smaku u Jacka 
ul. Kobierzyńska 165

ul. Torowa 16 C 

Tegoroczny budżet Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa jest porównywalny do 
tego z 2018 r. w obszarze działań, które 
po reorganizacji Zarządu infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu będzie re-
alizował ZDMK.

na utrzymanie m.in. dróg, mostów, 
torowisk Kraków wyda w tym roku po-
nad 758 mln zł. Dodatkowo, dzięki 
przyjętym przez radnych autopopraw-
kom na początku tego roku będzie 
można m.in. rozstrzygnąć przetarg na 

przebudowę kolejnego odcinka ulicy 
Bieżanowskiej. Kontynuowana będzie 
również przebudowa ulicy igołom-
skiej. W nowym budżecie są też środki 
na duże, strategiczne zadania dofinan-
sowywane z Unii Europejskiej, czyli 
np. budowa linii tramwajowej z osie-
dla Krowodrza górka do górki naro-
dowej.

Dodatkowe 6 mln zł zostanie prze-
znaczonych na prowadzoną rozbudowę 
ulicy Myślenickiej. Radni zadecydowali 

również o zwiększeniu środków na roz-
budowy ulic Wrony, Kolnej, Królowej 
Jadwigi i Jodłowej.

na podobnym poziomie, jak w roku 
ubiegłym utrzymane zostaną wydat-
ki na bieżące utrzymanie. na remon-
ty nakładkowe przeznaczone zostanie 
około 26 mln zł, na budowę chodników 
5,5 mln zł, a do trwającej modernizacji 
linii tramwajowej do Bronowic dołą-
czy torowisko wzdłuż ulic Krakowskiej 
i Karmelickiej.  (UMK, red)

Pasażerowie Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie mogą już sprawdzić w swo-
im smartfonie lub komputerze realny 
czas przyjazdu autobusów i tramwajów 
MPK na wybrany przystanek. Aby to 
zrobić, wystarczy wejść na stronę inter-
netową www.kk.krakow.pl i wybrać za-
kładkę „Odjazdy z przystanków”.

Jeszcze prościej te dane sprawdzą 
osoby, które pobiorą aplikację mobilną 
Karty Krakowskiej. MPK przekazało 
już aktualizację i wkrótce mieszkańcy 
będą mogli bezpłatnie ją pobrać ze skle-
pu internetowego. Poprzez dodatkową 
ikonę z nazwą „Odjazdy z przystanków” 

będzie można uzyskać informację o re-
alnym czasie przyjazdu tramwaju i au-
tobusu. Wystarczy tam wpisać numer 
linii lub nazwę przystanku.

Obecnie możliwość wyświetlania 
realnego czasu przejazdu dotyczy około 
60 proc. autobusów MPK (330 z 567 au-
tobusów). Podjęte zostały też działania, 
aby można było śledzić pozostałe pojaz-
dy. Przewoźnik planuje, że wszystkie au-
tobusy będą wyposażone w urządzenia 
lokalizujące już w połowie 2019 roku.

Dane dotyczące funkcjonowania 
komunikacji autobusowej w Krakowie 
będą także dostępne w usłudze go-

ogle Transit. Prace nad przygotowa-
niem danych rozkładowych oraz ruchu 
rzeczywistego autobusów w formacie 
gTFS, które są niezbędne dla tego 
rozwiązania, zostały już zakończone. 
Dane w tym uniwersalnym formacie 
są dostępne bezpłatnie dla wszystkich 
użytkowników na serwerze Zarzą-
du Transportu Publicznego pod adre-
sem: ftp:ztp.krakow.pl.

nadal trwają natomiast prace, aby 
w tym właśnie formacie gTFS dostęp-
ne były także dane o ruchu rzeczywi-
stym tramwajów (obecnie są dostępne 
tylko dane rozkładowe).  (UMK, red)

Program budownictwa komunal-
nego, szkoły i domy kultury, nowe ulice 
i linie tramwajowe. na ponad 20 zadań 
Zarządu inwestycji Miejskich w Kra-
kowie przyjętych na ten rok przez Radę 
Miasta Krakowa w budżecie zabezpie-
czono kwotę ok. 93 mln zł. na razie, bo 
zgodnie z planem w ciągu tego roku 
ZiM ma przejąć cześć zadań, których 
obecnie realizatorem jest Zarząd Dróg 
Miasta Krakowa.

– Kontynuujemy zadania z ubiegłego 
roku. Ale są też nowe projekty, którymi bę-
dziemy się zajmować. Jest wśród nich choćby 
budowa układu komunikacyjnego dla obsłu-
gi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. 
Będziemy też przygotowywać do budowy 
dwie nowe kładki dla pieszych – informuje 
iwona Król, dyrektor ZiM w Krakowie.

Sporą część środków budżetowych 
pochłonie program budownictwa ko-

munalnego. W trakcie realizacji są trzy 
tego typu projekty: składające się z 10 
budynków osiedle w rejonie ulic Przy-
zby i Zalesie, kompleks mieszkaniowy 
przy ulicy Wańkowicza, w skład które-
go wchodzi 7 budynków oraz jeden blok 
przy ulicy Fredry.

– Zgodnie z planem, latem zakończy się 
pierwszy etap prac przy ulicy Przyzby, go-
towych będzie pięć bloków – mówi iwona 
Król. W przypadku osiedla Wańkowicza, 
którego budowa ruszyła latem ubiegłe-
go roku, pod koniec 2019 roku w stanie 
surowym powinny być cztery budynki. 
Z kolei rozpoczęcie prac przy budowie 
bloku przy ulicy Fredry zaplanowano na 
najbliższe wakacje. Wcześniej, bo wiosną, 
rozpocznie się przebudowa schroniska 
dla zwierząt przy ulicy Rybnej.

Pozostając przy inwestycjach ku-
baturowych – w tym roku zakończy się 

realizacja iii etapu Archiwum UMK 
w Czyżynach oraz budowa remizy stra-
żackiej w Kościelnikach. Mocno posu-
ną się też prace przy budowie zespo-
łu szkolno-przedszkolnego przy ulicy 
Meiera. 

– Z kolei pod koniec roku chcemy wyło-
nić wykonawcę dla Centrum Ruczaj i jeśli 
się uda – rozpocząć prace budowlane – do-
daje iwona Król.

istnieje także szansa na początek 
realizacji przebudowy ulicy Kocmy-
rzowskiej. W grudniu 2018 roku wyko-
nawca złożył wniosek o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej. 

– Liczę, że ten rok będzie przełomo-
wy dla takich inwestycji, jak budowa ulicy 
8 Pułku Ułanów, czy linia Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju na Azory – mówi 
dyrektor Król.  

(UMK, red)

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Do wydania 93 miliony złotych

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Tegoroczny budżet ZDMK

Sprawdź, kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj

Przez aplikację lub na stronie internetowej

Jedną ze zmian, jaką niesie za sobą utworzenie Zarządu Dróg 
Miasta Krakowa, ma być nowa formuła konsultacji społecznych. 
Mieszkańcy mają mieć większy wpływ na podejmowane decy-
zje. głównym elementem nowej formuły będzie strona inter-
netowa pod nazwą „Razem w dialogu” (www.razemwdialogu.
pl). To tutaj ZDMK będzie zamieszczać informacje o sprawach, 
które wymagają zasięgnięcia opinii mieszkańców.

Konsultacje mają być prowadzone w możliwie szerokim 
zakresie. Treści będą podane w przystępny sposób, napisa-
ne zrozumiałym językiem i z wykorzystaniem multimediów.

– Będą tam dostępne do pobrania wszystkie potrzebne ma-
teriały. Chcemy też zachęcić projektantów, żeby przygotowywali 
nam wizualizacje pokazujące, jak dane rozwiązanie będzie wy-
glądało – informuje Michał Pyclik z ZDMK.

Projektanci mają też bardziej zaangażować się w sam pro-
ces konsultacji. ich praca nie będzie ograniczać się jedynie 

do dyżuru w siedzibie rady dzielnicy, ale poszerzy się o fak-
tyczne dotarcie do zainteresowanych mieszkańców. istotne 
jest też to, że na stronie będzie można prześledzić informacje 
zarówno o konsultacjach planowanych, trwające, jak i tych 
zakończonych.

– Postaramy się, aby wyniki były prezentowane w atrakcyjny 
i przystępny sposób – zapewnia Michał Pyclik.

Strona internetowa nie będzie jedynym narzędziem no-
wych konsultacji ZDMK. Uruchomiony ma zostać także mo-
bilny punkt informacyjny.

– Będzie to rower towarowy oznakowany naszym logo 
i wykorzystywany do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami 
w przestrzeni miejskiej. Nasi pracownicy będą udzielać informa-
cji mieszkańcom w terenie. Chcemy być bliżej ludzi – zapowiada 
przedstawiciel jednostki.

(UMK, red)

Razem w dialogu 

Nowa jakość konsultacji społecznych
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Kąpieliska, przestrzenie wspinacz-
kowe, trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, 
miejsca piknikowe oraz wybieg dla psów 
– takie elementy zagospodarowania 
przestrzeni znalazły się w ostatecznej 
wersji projektu koncepcyjnego zagospo-
darowania parku Zakrzówek. inwesty-
cja powstaje na terenie Dzielnicy viii 
Dębniki. na całym obszarze przewi-
dzianym pod realizację, prowadzone są 
obecnie prace przygotowawcze. Rów-
nocześnie powstał harmonogram prac 
związanych z realizacją tej inwestycji.

Realizacja inwestycji (projekt oraz 
realizacja robót budowlanych) została 
podzielona na siedem etapów: 
1. zabezpieczenie skał kamieniołomu 

przed odłamkami skalnymi;
2. budowa placu zabaw oraz miejsc 

piknikowych w rejonie ul. Sale-
zjańskiej;

3. budowa budynku wejściowego na 
baseny oraz kąpieliska wraz z zago-
spodarowaniem terenu, przebudo-
wa części ul. Wyłom;

4. zagospodarowanie terenu w części 
północnej między zbiornikiem, ul. 
Zielną, Salezjańską i Wyłom – ław-
ki, kosze na śmieci, tablice informa-
cyjne, pomosty widokowe;

5. budowa budynku Centrum Spor-
tów Wodnych wraz z zagospodaro-
waniem terenu;

6. przebudowa części ul. Wyłom, bu-
dowa parkingu wraz z budynkiem 
obsługi parkingu i toaletami, także 
budowa siłowni na wolnym powie-
trzu, dalsza część zagospodarowa-
nia terenu i wyposażenie w ławki, 
kosze na śmieci oraz tablice infor-
macyjne;

7. budowa psiego wybiegu.

Park Zakrzówek nowym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym na mapie Krakowa

Harmonogram prac zakłada 7 etapów 

Krakowscy radni podjęli decyzję w sprawie 
lokalizacji ośrodka dla dzikich zwierząt. Miejsce, 
gdzie sarny, lisy czy jeże będą wracać do zdrowia, 
powstanie na terenie lasów Tynieckich.

Specjalny ośrodek będzie miejscem, w którym 
wymagające leczenia i rehabilitacji dzikie zwierzę-
ta znajdą fachową opiekę, a gdy odzyskają siły zo-

staną wypuszczone na wolność. O tym, że jest to 
inwestycja niezbędna, świadczy liczba interwen-
cji dotyczących dzikich zwierząt. Z danych MPO 
wynika, że liczba śmiertelnych zdarzeń ze zwie-
rzętami w latach 2013–2017 wahała się od 711 
do 919 rocznie.

na podstawie przeprowadzonych analiz wy-
typowano dwie lokalizacje dla budowy ośrod-
ka: w Pleszowie oraz w lasach Tynieckich. Po 
miesięcznych konsultacjach społecznych (każdy 
mógł wziąć w nich udział), które zorganizowano 
pod koniec ubiegłego roku zwyciężyła 3-hekta-
rowa działka w lasach Tynieckich. Za tą lokali-
zacją opowiedziała się również Komisja Dialogu 
Obywatelskiego ds. Środowiska. Według szacun-
kowych kosztów budowa ośrodka wyniesie ponad 
18 mln zł.

W autopoprawce do projektu budżetu Miasta 
Krakowa na inwestycję przeznaczono 500 tys. zł. 
Miasto będzie także szukać zewnętrznych źródeł 
finansowania przedsięwzięcia.

(red, UMK)

Zarząd Zieleni Miejskiej na polanie na Si-
korniku zamontował specjalne kapsuły, które 
umożliwią spacerowiczom niecodzienny rodzaj 
wypoczynku wśród śpiewu ptaków, szelestu liści 
i drzew.

Okres zimowy wcale nie oznacza, że w lesie 
nic się nie dzieje. Już teraz warto wybrać się na 
Sikornik, np. przy okazji wycieczki na kopiec Ko-
ściuszki, i wsłuchać się w szum lasu. Umożliwią to 
specjalne kapsuły na polanie na Sikorniku, które 
będą pomocne w odizolowaniu się od miejskiego 
zgiełku i zanurzeniu się w niezwykły świat leśnych 
dźwięków.

ZZM zaprezentował swoisty repertuar w wy-
konaniu przyrody: „Preludium w brzozowym za-
gajniku”, „Symfonia na cztery topole” oraz „Kan-
tata wokół dwóch dębów”. Montaż kapsuł to 
kontynuacja projektu „Polana na Sikorniku”. 
W zeszłym roku miejska jednostka skupiła się na 
doznaniach wizualnych. Tym razem motywem 
przewodnim jest dźwięk. Więcej informacji na 
stronie internetowej ZZM.

Sikornik to dwuwierzchołkowe wzgórze we 
wschodniej części Pasma Sowińca w Krakowie. 
Zwany jest też Wzgórzem bł. Bronisławy, jednej 
z norbertanek z klasztoru na Zwierzyńcu. W 1702 
roku, w tym miejscu wzniesiono kapliczkę ku jej 
czci, a w latach 1820–1823 na szczycie wzgórza 
usypano Kopiec Kościuszki.

(red, UMK)

Powstanie w Lasach Tynieckich

Ośrodek dla dzikich zwierząt 

Fot. ZZM w Krakowie

Polana na Sikorniku

Zapewni niecodzienny wypoczynek

Fot. Pracownia projektowa F11 / ZZM w Krakowie

Pierwsze trzy etapy uzyskały już 
zaświadczenie o niewniesieniu sprze-
ciwu wobec zgłoszonych robót bu-
dowlanych. Aktualnie w Wydziale 
Architektury i Urbanistyki UMK roz-
patrywane są pozostałe wnioski o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na budowę. 
Dla wszystkich etapów inwestycji pla-
nowany termin uzyskania decyzji z Pi-
niB to kwiecień br. Termin wykonania 
projektów wykonawczych wraz z do-
kumentacjami kosztorysowymi okre-
ślono na marzec/kwiecień br., a roz-
poczęcie prac nad przygotowaniem 
materiałów przetargowych dla ogło-
szenia zamówienia publicznego na 
wykonanie pierwszego etapu robót bu-
dowlanych na kwiecień br. Planowane 

rozpoczęcie prac związanych z pierw-
szym etapem inwestycji to czerwiec/
lipiec br.

Obszar objęty opracowaniem 
obejmuje ok. 51 ha. Oprócz wspo-
mnianych elementów w parku pojawią 
się także jednopiętrowe obiekty: Cen-
trum Sportów Wodnych (300m2  po-
wierzchni zabudowy), Centrum in-
formacji Ekologicznej (200m2  pow. 
zabudowy) oraz budynek z częścią 
restauracyjną, tarasowe  pomosty wi-
dokowe, wypożyczalnia sprzętu spor-
towego oraz  niewielkie parterowe 
pawilony m.in. na obsługę parkingu, 
toalety (30–50m2 pow. zabudowy).

W budynku Centrum Sportów 
Wodnych swoją przestrzeń znajdą 

amatorzy nurkowania i kąpieli. na 
terenie małego akwenu powstaną ką-
pieliska – baseny różnych rozmiarów 
i różnej głębokości. natomiast w Cen-
trum informacji Ekologicznej będzie 
można poznać najrzadsze gatunki flo-
ry i fauny występujące na obszarze Za-
krzówka, a także zobaczyć filmy i eks-
ponaty przyrodnicze. Całość uzupełni 
wystawa fotografii związanej z Za-
krzówkiem.

najważniejsza dla całego parku 
jest jednak kwestia bezpieczeństwa 
odwiedzających. W parku pojawią 
się stosowne zabezpieczenia, nowe, 
energooszczędne oświetlenie, a tak-
że sieć uniesionych względem tere-
nu tras z punktami obserwacyjnymi. 

Koncepcja przewiduje zabezpieczenie 
wszystkich biologicznie cennych tere-
nów i minimalizm lub brak ingerencji 
w środowisko.

inwestycja, której koszt może wy-
nieść nawet 40 mln zł, jest zadaniem 
wieloletnim. Będzie realizowana eta-
pami i powinna potrwać około trzy lata.

Obecnie na terenie Zakrzówka 
prowadzone są prace związane z za-
gospodarowaniem terenu pod realiza-
cję parku. Usuwane są w szczególno-
ści gatunki inwazyjne niszczące cenne 
siedliska przyrodnicze o obwodach 
oraz powierzchniach niewymagają-
cych uzyskania zezwoleń w świetle 
Ustawy o ochronie przyrody.  Dzięki 
prowadzonym pracom możliwe jest 
również usunięcie zalegających śmieci 
(opon, gruzu, plastikowych opakowań 
itp.), które poprzerastane są korzenia-
mi samosiewów. Pozostałe egzempla-
rze usuwane są w oparciu o wydane 
decyzje Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Małopolskiego 
zezwalające na usunięcie drzew i krze-
wów niezbędnych do realizacji inwe-
stycji. Jak informuje Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie: „…w trakcie 
ww. postępowania w Zespole Parków 
Krajobrazowych Województwa Ma-
łopolskiego uzyskana została Decy-
zja Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie zezwalająca 
na odstępstwa od niektórych czynno-
ści zakazanych wobec gatunków obję-
tych ochroną w terminie do 28 lutego 
2019 r.”, a „…przedmiotowa wycinka 
prowadzona jest pod nadzorem przy-
rodniczym oraz dendrologicznym wg 
wymagań decyzji RDOŚ.”.

(red, UMK)

Fot. pixabay.com
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Krakowski Teatr Bagatela skończył 
100 lat. Swój sukces zawdzięcza spekta-
kularnym przedstawieniom, lokalizacji 
i wielopokoleniowej widowni. Z okazji 
urodzin na scenie będzie można zobaczyć 
m.in. „Po latach o tej samej porze” Bernar-
da Slade’a, w reżyserii Henryka J. Schoena 
i „Życie jest snem” Pedra Calderóna de la 
Barki, w reżyserii gintarasa varnasa.

Teatr przypomni również swoją hi-
storię, która odkrywana będzie w różnych 
formach. Ukaże się książka pod redakcją 
Teresy Czerniejewskiej-Herzig i będzie 
miał premierę film dokumentalny w re-
żyserii Piotra Szczerbica. Obie produk-
cje są zbiorami wypowiedzi ludzi sztuki, 
którzy w różnych okresach historycznych 
zawodowo związani byli z Bagatelą.

najwięcej jubileuszowych wydarzeń 
odbędzie się jesienią – oprócz wystawy 
„Sto zdjęć na stulecie Teatru Bagatela”, 
organizowanej na krakowskich Plan-
tach, zainteresowani historią teatru będą 
mieli okazję zobaczyć dwie ekspozycje – 
jedną w Pałacu Sztuki, drugą – na Sce-
nie w Podziemiach przy Karmelickiej 6. 
Obie w nieco odmienny sposób zaproszą 

odbiorców do poczucia klimatu dawne-
go teatru, zasmakowania artystycznego 
życia Krakowa w różnych momentach 
przeszłości, powrotu do najciekawszych 
i najgłośniejszych przedstawień.

Historia teatru Bagatela sięga 1919 r. 
Powstanie sceny zainicjował Marian Dą-
browski, wydawca krakowskiego „ilu-

strowanego Kuryera Codziennego”. 
Budynek przy ulicy Karmelickiej 1 za-
projektował w latach 1918–1919 archi-
tekt Janusz Zarzecki, a wnętrza krakow-
ski malarz i dekorator Henryk Uziembło. 
nazwę dla teatru wymyślił podobno Ta-
deusz Żeleński-Boy. Uroczyste otwarcie 
Bagateli odbyło się 25 października 1919 

roku. Teatr został uroczyście poświęco-
ny, orkiestra zagrała poloneza Chopi-
na. W tym dniu odbyła się również in-
auguracyjna premiera napisanej w 1912 
roku komedii gabrieli Zapolskiej „Ko-
bieta bez skazy”, która wywołała skandal 
(wcześniej bo była długo zakazana przez 
cenzurę).

W roku 1926 na skutek trudności fi-
nansowych przekwalifikowano teatr na 
kinoteatr. Dwa lata później w noc Wiel-
kiego Piątku z 6 na 7 kwietnia 1928 roku 
budynek Bagateli spłonął. Z budynku po-
zostały tylko mury. Odbudowano go jed-
nak. Kolejną modernizację gmach prze-
szedł w 1938 roku. Zmieniono też nazwę: 
Bagatela została Scalą – najelegantszym 
kinem Krakowa. Po wojnie miał tu jednak 
rozpocząć działalność pierwszy w wy-
zwolonej Polsce stały teatr dla dzieci.

Prawie każda wymiana dyrekcji ozna-
czała w teatrze kolejny remont i zmiany, 
ale dopiero ten trwający prawie rok na 
przełomie 1972/1973 radykalnie wpłynął 
na wygląd wnętrza, unowocześniając jed-
nocześnie techniczne urządzenia teatru. 
Ówczesny dyrektor Mieczysław górkie-

wicz postanowił również zmienić nazwę. 
Za pośrednictwem Dziennika Polskiego 
pod koniec 1972 roku ogłoszono konkurs 
na nową nazwę. napłynęło wiele propo-
zycji, a wśród nich najczęściej powtarzały 
się dwie: pierwotna „Bagatela” i „Teatr im. 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Organiza-
torzy konkursu opowiedzieli się zdecydo-
wanie za patronatem Boya. nazwa „Baga-
tela” nawiązywała z kolei do najstarszych 
tradycji. Krakowskim targiem połączono 
obydwa projekty i tak powstał Teatr Ba-
gatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Począwszy od przedwojennego te-
atru rewiowego na paryską miarę – jak 
chcieli założyciel Marian Dąbrowski 
i Boy-Żeleński, poprzez powojenną sce-
nę dla dzieci Wesoła gromadka i Teatr 
Młodego Widza, Teatr Rozmaitości, te-
atr eksperymentalny, teatr lektur szkol-
nych lat 80./90. XX wieku i obecną Ba-
gatelę zarządzaną przez Henryka Jacka 
Schoena – jest to jedna z najbardziej roz-
poznawalnych scen w kraju. Dzięki wier-
nej publiczności od wielu lat cieszy się re-
kordową ilością widzów wśród teatrów 
w Polsce. (red, UMK)

Z okazji jubileuszu przygotowano wiele wydarzeń

Teatr Bagatela ma 100 lat

Fot. Teatr Bagatela

Muzeum PRl-u zaprasza 28 lutego o godz. 17 na otwarcie schronu pod budyn-
kiem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 na osiedlu Szkolnym 37 w nowej Hucie. 
Wernisaż odbędzie się w Muzeum PRl-u (os. Centrum E 1), następnie uczestnicy 
udadzą się na osiedle Szkolne, by obejrzeć wystawę. To pierwszy schron udostęp-
niony w ramach projektu trasy turystycznej Podziemna nowa Huta.

Schrony pod nową Hutą były budowane w latach 50. XX wieku. Powstało ich 
w sumie ponad 250.

Więcej informacji o możliwości zwiedzania schronów, zakupie biletów na stro-
nie internetowej www.schronywnowejhucie.pl oraz www.mhk.pl.  (red, UMK)

Fot. schronywnowejhucie.pl

28 lutego otwarcie schronu na osiedlu Szkolnym

Podziemna Nowa Huta

Polskie linie lotnicze lOT uru-
chomiają nowe bezpośrednie połącze-
nie Krakowa do Olsztyna. Pasażerowie 
będą mogli polecieć na Mazury już 25 
kwietnia br. loty będą odbywały się dwa 
razy w tygodniu – w czwartki i niedziele.

Samoloty – Bombardier Q400, 
który na pokład może zabrać 78 pa-
sażerów – będą startować z Krakowa 
o godz. 20.20, aby po godzinie wylądo-

wać w Szymanach. W drogę powrotną 
do stolicy Małopolski wyruszą o 21.55. 
Do krainy tysiąca jezior będzie można 
dostać się w 60 minut. Połączenie ma 
mieć charakter sezonowy i będzie do-
stępne do końca września br. 

Bilety są już dostępne na stronie 
internetowej przewoźnika (w cenie od 
199 pln w obie strony).

(red, UMK)

LOT uruchamia nowe połączenie

Na Mazury w 60 minut

Fot. materiały prasowe UMK

Od 25 lutego do 2 marca

Komediowe święto w Krakowie
Spektakle, lekcje teatralne w szko-

łach oraz warsztaty dell’arte – znala-
zły się w programie dziesiątej edycji 
Dni Komedii dell’Arte. Wydarzenie 
rozpocznie się 25 lutego jubileuszowa 
gala, czyli premierowy pokaz spektaklu 
„Mieszczanin szlachcicem” Moliera 
w Teatrze im. J. Słowackiego i potrwa 
do 2 marca br. Zakończy go „Wie-
czór z Komedią” w Teatrze Praska 52 
(ul. Praska 52, Kraków-Dębniki). Tru-
pa Komedianty zaprezentuje spektakl 
„Koronkowa Rocznica” – zabawne pe-
rypetie małżeńskiej pary. Finał uświet-
ni również pokaz tańców renesanso-

wych w wykonaniu tancerzy baletu 
Cracovia Danza.

informacje na temat programu, bi-
letów i zapisów na wydarzenia dostępne 
są na stronie www.dnikomedii.pl.

(red, UMK)

Fot. dnikomedii.pl

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z gramatyki Języka Polskiego adresowa-
ny jest do uczniów klas iv-vi oraz vii-viii szkół podstawowych wojewódz-
twa małopolskiego. Ma formę pisemną, a zadania będą miały charakter otwarty 
i zamknięty. Konkurs składa się z dwóch etapów. Termin etapu międzyszkol-
nego: 21  luty br. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 113 im. leopolda Wę-
grzynowicza, ul. Stachiewicza 33, 31-328 Kraków, tel: 12-637-49-04, fax:  
12-636-22-19.

Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz kategorię 
należy przesyłać do 18 lutego br. na adres e-mail: aniakuszyk@poczta.onet.pl 
lub m.stachon@vp.pl. 

(red, UMK)

Konkurs z Gramatyki Języka Polskiego

Międzynarodowy konkurs na film

Czy zastanawialiście się kiedykol-
wiek, co trzeba zobaczyć w Krakowie, 
jeśli ma się tylko jeden dzień? Ale może 
jednak warto, a potem… wziąć komórkę, 
kamerę lub tablet, popatrzyć od nowa na 
miasto i podzielić się tym spojrzeniem 
ze światem? Organizacja Miast Świa-
towego Dziedzictwa ogłosiła piątą edy-

cję konkursu na krótki film o miastach 
światowego dziedzictwa. Organizowa-
ny jest w dwóch grupach wiekowych – 
dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat 
i od 18 do 21 lat oraz w dwóch etapach 
– lokalnym i międzynarodowym. Aby 
wziąć udział w konkursie należy na-
kręcić pięciominutowy filmik o Kra-
kowie i do 12 marca dostarczyć go do 
Urzędu Miasta Krakowa.

Regulamin konkursu na www.
krakow.pl. informacji udziela też 
Agata Mierzyńska z Biura Współ-
pracy Zagranicznej Kancelarii Prezy-
denta – e-mail: agata.mierzynska@um. 
krakow.pl, tel. 12 616 15 11 (w godz. 
8.00–16.00).

(red, UMK)
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Po wyborach do Rad Dzielnic, 
które odbyły się 2 grudnia ubiegłe-
go roku, tuż przed Świętami Boże-
go narodzenia odbyła się pierwsza 
w nowej kadencji sesja Rady Dzielni-
cy viii Dębniki. Jej głównym punk-
tem były wybory przewodniczącego 
Rady i Zarządu Dzielnicy. Został nim 
Rafał Torba, który zastąpił pełniącego 
tę funkcję – nieprzerwanie od 2006 
roku – przez trzy kadencje, Arkadiu-
sza Puszkarza.

Rafał Torba jest radnym z rejonu 
Sidziny. W wyborach uzyskał aż 502 
głosy, co było najlepszym wynikiem 
w Dzielnicy viii i jednym z najwyż-
szych w skali całego miasta. To jego 
druga kadencja w Radzie, w poprzed-
niej był przewodniczącym Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest naj-
młodszym spośród radnych „ósemki” 
bieżącej kadencji.

Podczas drugiej sesji Rady, która 
odbyła się 8 stycznia br. wybrano skład 
Zarządu Dzielnicy. Zarząd wybiera 
Rada na wniosek przewodniczącego, 
który proponuje kandydatury.

Zastępcą przewodniczącego Rady 
i Zarządu Dzielnicy viii został Bar-
tosz Paszkowski. Kandydował w okrę-
gu obejmującym rejon Pychowic. Był 
radnym minionej kadencji, pełnił funk-
cję przewodniczącego Komisji Sportu 
i Kultury Fizycznej.

Rada wybrała także trzech człon-
ków Zarządu: Łukasza Balona, Piotra 
Rusockiego i Arkadiusza Puszkarza.

Łukasz Balon to radny z Kostrza 
i Bodzowa, mandat sprawuje po raz 
trzeci. W poprzedniej kadencji był 
przewodniczącym Komisji Budżeto-
wej. Po raz pierwszy jest członkiem 
Zarządu.

Dla Piotra Rusockiego to druga 
kadencja w Radzie, pierwsza w charak-
terze członka Zarządu. W poprzedniej 
przewodniczył Komisji infrastruktu-
ry. Kandydował z rejonu osiedla Eu-
ropejskiego.

Trzecim członkiem Zarządu zo-
stał Arkadiusz Puszkarz. Dla dotych-
czasowego przewodniczącego Rady 
i Zarządu Dzielnicy viii to już pią-
ta kadencja w Radzie, w której pełni 

mandat od 2002 roku. To doświadczo-
ny i wyjątkowo elastyczny samorzą-
dowiec, gdyż pomimo zmieniających 
się uwarunkowań przez cały ten czas 
sprawuje funkcje w Zarządzie Dzielni-
cy. Już podczas swojej pierwszej kaden-
cji w Radzie został członkiem Zarządu, 
następnie przez trzy kolejne kadencje 
nieprzerwanie był jej przewodniczą-
cym. Także teraz, kiedy wymianie uległ 
prawie cały skład Zarządu, znalazło się 
w nim dla niego miejsce. (gp)

Oprócz wyboru nowego Zarządu Rady Dzielnicy viii Dębniki w styczniu po-
wołano także stałe komisje merytoryczne. W obecnej kadencji będzie ich dziesięć, 
o trzy mniej niż w ubiegłej. W skład każdej komisji wchodzi przynajmniej trzech 
radnych, którzy spośród swojego grona wybrali przewodniczącego.

Do podstawowych zadań komisji należą doradztwo, opiniowanie i inicjowanie 
zadań Rady w kwestiach związanych z zakresem działań danej komisji, składanie 
wniosków do Zarządu czy występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. Komisje 
mogą także oceniać informacje i sprawozdania składane przez Zarząd Dzielnicy 
oraz jednostki organizacyjne Miasta.  (red)

Nowy Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki

Przewodniczącym najmłodszy radny
„Ósemka” ma dziesięć komisji merytorycznych

Mniej niż w ubiegłej kadencji

ZARZĄD 
DZIELNICY VIII DĘBNIKI 
KADENCJA 2018–2023

Rafał Torba
przewodniczący Rady i Zarządu

Bartosz Paszkowski 
zastępca przewodniczącego

Członkowie Zarządu:
Łukasz Balon

Arkadiusz Puszkarz
Piotr Rusocki

Komisja ds. Budżetu  
Obywatelskiego i Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi
Przewodnicząca: Maria Olszańska
Komisja Praworządności, Polityki 
Społecznej i Mieszkalnictwa
Przewodnicząca: iwona Chamielec
Komisja Edukacji
Przewodnicząca: Urszula Twardzik
Komisja Infrastruktury
Przewodniczący: Sławomir Siekacz
Komisja ds. Inwestycyjnych
Przewodniczący: Rafał Brudniak

Komisja Kultury
Przewodniczący: Aleksander Zięba
Komisja Planowania Przestrzennego 
i Terenów Zielonych 
Przewodnicząca: Elżbieta Pytlarz 
Komisja Promocji i Kontaktów 
z Mieszkańcami
Przewodniczący: Krzysztof  
Hakenszmidt
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Andrzej Moskal 
Komisja Sportu
Przewodniczący: Piotr Zaraska

KOMISJE RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

Zarząd inwestycji Miejskich 
w Krakowie podpisał umowę na za-
projektowanie ulicy 8 Pułku Ułanów. 
Wykonawcą zlecenia jest francuska 
firma SAFEgE S.A.S. Docelowo, 
nowa droga połączy ulicę Zawiłą ze 
skrzyżowaniem grota Roweckiego – 
Brożka – Kapelanka.

Przypomnijmy: do przetargu 
na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla ulicy 8 Pułku Ułanów 
ogłoszonego przez ZiM jesienią 
ubiegłego roku zgłosiło się 6 firm. 
najkorzystniejsza okazała się oferta 
francuskiej firmy SAFEgE S.A.S., 
która za usługę zaproponowała kwo-
tę nieco ponad 1,3 mln zł.– Zada-
niem wybranej przez komisję prze-
targową firmy będzie przygotowanie 
kompletnej dokumentacji projekto-
wej dotyczącej zadania pn.: „Budowa 
ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie”, 
złożenie wniosków o wydanie decyzji 
ZRID, a następnie uzyskanie decyzji 
administracyjnych pozwalających na 
realizację inwestycji – mówi iwo-
na Król, dyrektor ZiM w Krako-
wie. – W celu sprawnej realizacji za-
dania, ulica 8 Pułku Ułanów została 
podzielona na cztery odcinki. Zgodnie 
z umową, wnioski o ZRID dla wszyst-
kich czterech odcinków powinny zostać 

złożone w tym roku. Planuje się, że 
w kolejnym roku – po uzyskaniu decy-
zji ZRID – ZIM w Krakowie ogłosi 
przetarg na roboty budowlane. 

Korzenie projektu powstania 
drogi sięgają lat 80-tych ubiegłego 
wieku. W międzyczasie w rejonie 
planowanej budowy wydano dużą 
ilość wz-tek i pozwoleń na budowę, 
powstało wiele nowych wielorodzin-
nych budynków i osiedli, co spra-
wia, że droga na kilku odcinkach ma 
przebiegać bardzo blisko zabudowy 
mieszkalnej. 

– Rada Dzielnicy VIII Dębniki 
poprzedniej kadencji pozytywnie za-
opiniowała projekt koncepcyjny dla 
inwestycji pn. Opracowanie Progra-
mu Funkcjonalno-Użytkowego, ale 
aby mieć możliwość wpływu na pod-
jęcie działań ograniczających uciążli-
wość inwestycji dla mieszkańców, do 
uchwały wprowadzony został zapis, że 
„zgodnie z pismem Zarządu Inwesty-
cji Miejskich z dn. 25.01.18 r. na eta-
pie opracowania projektu budowlane-
go Rada Dzielnicy VIII Dębniki złoży 
wnioski (punktową korektę) pod kątem 
możliwości wprowadzenia propono-
wanych 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.”. Rada wnioskowa-
ła też o maksymalizację nasadzeń zie-
leni – informuje Renata Piętka, radna 
Dzielnicy viii Dębniki.

Ulica 8 Pułku Ułanów, któ-
ra połączy ulicę Zawiłą ze skrzy-
żowaniem ul. Kapelanka – Brożka 
– grota Roweckiego ma za zadanie 
usprawnić obsługę komunikacyj-
ną w południowo-zachodniej części 
Krakowa. nowa droga ma poprawić 
komfort podróżowania mieszkań-
ców na granicy dzielnic viii i iX, 
odciążając przede wszystkim ulicę 
Kobierzyńską, a także Zakopiańską. 
W ramach inwestycji zostanie wybu-
dowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza 
(po jednym pasie w każdą ze stron). 
inwestycja wzbogaci też sieć dróg 
rowerowych. Osoby podróżujące 
jednośladami zyskają szybkie połą-
czenie z centrum miasta. W ramach 
zadania powstaną oczywiście chod-
niki, przebudowana będzie infra-
struktura techniczna.

Więcej informacji dotyczących 
inwestycji oraz wizualizacje dostęp-
ne są na stronie ZiM: www.zim. 
krakow.pl (red, źródło: ZIM)

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę

8 Pułku Ułanów zaprojektują Francuzi

Jak informuje Jan Machowski z ZIM, zgodnie z koncepcją ulica Lipińskiego zostanie zachowana,  
nowa droga ma być do niej równoległa. 

Droga przebiegać ma przez trzy dzielnice: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice  
i krzyżować się będzie (rejonie ulic Ruczaj i Krokusowej) z powstającą Trasą Łagiewnicką.
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ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

Projekt jest skierowany do 
WSZySTKiCH pacjentów, któ-
rzy w dniu wystawiania recepty na leki 
ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem 
mieszczącym się w  zakresie wskazań 
objętych refundacją. Wiek pacjentów 
jest weryfikowany przez  numer PE-
SEl (w przypadku osób nie posiada-
jących numeru PESEl będzie to data 
urodzenia).

leki są przepisywane na  dotych-
czasowych wzorach recept. Wystarczy, 
że lekarz lub pielęgniarka podstawowej 
opieki zdrowotnej wpiszą na  recepcie 
w polu „kod uprawnień dodatkowych” 
literę S.

Przepisywany lek musi znajdo-
wać się w wykazie bezpłatnych leków, 
a schorzenie pacjenta musi mieścić się 
w zakresie wskazań objętych refundacją.

Jakie leki są bezpłatne?
Wykaz obejmuje leki, które 

na  podstawie obowiązującego ob-
wieszczenia refundacyjnego są wyda-
wane pacjentom za odpłatnością ry-
czałtową lub 30%.

W wykazie refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych obowiązującym 
od 1 stycznia 2019 r. lista bezpłatnych 
leków dla seniorów zawiera 2017 pozy-

	 wiek – ukończony 75. rok ży-
cia, weryfikowany przez numer 
PESEl (u osób, które nie mają 
numeru PESEl, będzie to data 
urodzenia)

	 recepta – litera S wpisana w polu 
„kod uprawnień dodatkowych”

	 wykaz – potrzebny lek musi 
znajdować się w wykazie bez-
płatnych leków

	 wskazanie objęte refundacją – 
leki refundowane są pacjentom, 
którzy mają określone schorzenia 
(część A1 obwieszczenia refun-
dacyjnego)

Projekt Leki 75+

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Od połowy 2017 r. w Krakowie, nie 
ma ani jednej przychodni świadczą-
cej usługi nocnej i świątecznej opieki 
stomatologicznej. Pacjenci z Krakowa 
i okolic muszą teraz szukać pomocy 
w Tarnowie. 

W ramach prowadzonej profilak-
tyki i programów zdrowotnych pacjen-
ci mogą skorzystać z badań w kierunku 
wybranych chorób. Badania są bez-
płatne i dostępne bez kolejki. Finanso-
wane są przez Ministerstwo Zdrowia 
i MOW nFZ. niektóre z programów 
realizowane są w całym kraju, część – 
tylko w niektórych województwach. 
Regularne korzystanie z badań profi-
laktycznych pozwala wcześnie wykryć 
groźne schorzenia i skutecznie je wy-
leczyć. Programy profilaktyczne w wo-
jewództwie małopolskim: 
	 Program profilaktyki chorób 

odtytoniowych, w tym przewle-
kłej obturacyjnej choroby płuc  
(pochp) 

	 Program profilaktyki gruźlicy
	 Program profilaktyki chorób 

układu krążenia
Badania można wykonać u swojego 
lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej bez skierowania, który zbada min. 
poziom cholesterolu i glukozy we 
krwi oraz oceni ryzyko zachorowań 
na te choroby.
	 Program profilaktyki raka szyjki 

macicy
Przeznaczony dla kobiet w wieku 
25–59 lat (zgodnie z rocznikiem), 
które w ciągu ostatnich 3 lat nie wy-
konywały badania cytologicznego. 
Badanie można wykonać w każdym 
gabinecie ginekologicznym, który 
ma podpisaną umowę z narodowym 
Funduszem Zdrowia. Badania nie 
wymagają skierowania. Panie z okre-
ślonej grupy wiekowej zgłaszają się 
do jednej z wybranych placówek re-
alizujących program. Optymalnym 
okresem dla pobrania materiału cy-

tologicznego jest termin pomiędzy 
10 a 20 dniem cyklu.
	 Program badań prenatalnych

W ostatnich latach wzrasta syste-
matycznie średni wiek kobiet rodzą-
cych. Statystycznie powyżej 35 roku 
życia wzrasta jednak ryzyko wystą-
pienia patologii płodu uwarunkowa-
nej aberracją chromosomalną. Część 
z tych wad dzięki diagnostyce obra-
zowej i biochemicznej możliwa jest 
do rozpoznania we wczesnym okresie 
ciąży (i i ii trymestr ciąży). Z badań 
prenatalnych mogą skorzystać Panie, 
które ukończyły 35 lat. Wymagane jest 
skierowanie zawierające informacje 
o wskazaniach do objęcia programem 
wraz z opisem nieprawidłowości i do-
łączonymi wynikami badań potwier-
dzającymi zasadność skierowania do 
programu, wystawione przez lekarza 
prowadzącego ciążę. 
	 Program profilaktyki raka piersi 

Skierowany jest do kobiet w wie-
ku od 50 do 69 lat (zgodnie z rocz-
nikiem), które nie miały wykonywa-
nej mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy lub w ramach realizacji 
programu otrzymały pisemne wska-
zanie do wykonania ponownego ba-
dania po upływie 12 miesięcy. Ba-
dania nie wymagają skierowania, 
wystarczy zgłosić się do jednej z 35 
placówek w Małopolsce, w tym 17 
w Krakowie.

Wykaz, informacje o programach 
oraz lista placówek realizujących ba-
dania w ramach tych programów 
znajdują się na stronie Narodowego 
Funduszu Zdrowia Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego w Krako-
wie (www.nfz-krakow.pl).

Program Badań Przesiewowych 
raka jelita grubego (PBP) jest zada-
niem narodowego Programu Zwal-
czania Chorób nowotoworwych. 
Według danych zamieszczonych na 
stronie Programu Badań Przesiewo-
wych, rak jelita grubego jest drugim 
najczęstszym nowotworem złośli-
wym w Polsce. W ramach PBP od 
2000 roku wykonywana jest bezpłat-
na profilaktyczna kolonoskopia. Ba-
danie umożliwia wykrycie guza wraz 
z ewentualnymi zmianami współwy-
stępującymi. W trakcie badania moż-
liwe jest także pobranie wycinków do 
badania histopatologicznego. Pro-
gram skierowany jest do pacjentów 
w wieku 40–65 lat. 

W celu kwalifikacji do badania 
należy skontaktować się z wybranym 
ośrodkiem. Podstawą do zgłoszenia 
na badanie jest ankieta dostępna na 
stronie: www.pbp.org.pl, tam też za-
mieszczona jest lista ośrodków, któ-
re wykonują kolonoskopie przesie-
wowe.

Biuro Programu Badań Przesie-
wowych raka jelita grubego: Centrum 
Onkologii-instytut im. Marii Skło-
dowskiej-Curie ul. Roentgena 5, 02–
781 Warszawa, tel: + 48 22 546 30 58, 
e-mail: pbp@coi.waw.pl

(red, źródło: MOW NFZ, PBP)

Nocna i świąteczna opieka stomatologiczna w ramach NFZ

Mieszkańcy Krakowa czy Skawiny muszą 
szukać pomocy w Tarnowie

Co jest tego przyczyną wyjaśnia 
Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Krakowie:

W ubiegłym roku MOW NFZ ogło-
sił 3 postępowania konkursowe na reali-

zację stomatologii doraźnej w podziale 
na obszary: 1 – bocheński, brzeski, dą-
browski, tarnowski, Tarnów; 2  – gor-
licki, limanowski, nowosądecki, no-
wotarski, suski, tatrzański, m. Nowy 
Sącz; 3 – chrzanowski, krakowski, mie-
chowski, myślenicki, olkuski, oświęcim-
ski, proszowicki, wadowicki, wielicki, 
m.  Kraków. Konkurs został rozstrzy-
gnięty 18 maja 2018 r. W postępowaniu 
została złożona jedna oferta na obszar 
bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnow-
ski, Tarnów i wybrana do realizacji 
świadczeń od 1 lipca 2018 r. Świadcze-
nia są realizowane w Tarnowie przez 
Mościckie Centrum Medyczne przy ulicy 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 15 (obec-
nego realizatora). Na pozostałe obszary 
nikt nie złożył ofert.

Małopolski OW nFZ jest bardzo 
zainteresowany zapewnieniem takiej 
formy opieki. 

– Po wypowiedzeniu umowy przez 
krakowskiego świadczeniodawcę, ogła-
szaliśmy konkursy uzupełniające, aby za-
bezpieczyć tę formę opieki stomatologicz-
nej. Nie zostały one rozstrzygnięte, bo nie 
było chętnych realizatorów – informuje 
Aleksandra Kwiecień.

(red)

cji obejmujących 147 substancji czyn-
nych w 61 grupach limitowych.

Wykaz bezpłatnych leków dla se-
niorów jest dostępny na  stronie in-
ternetowej Ministerstwa Zdrowia 
i  w  Dzienniku Urzędowym Mini-
stra Zdrowia. Stanowi on część D ob-
wieszczenia refundacyjnego. natomiast 
w części A1 obwieszczenia refundacyj-
nego znajduje się informacja o wskaza-
niach objętych refundacją.

(red, Źródło: MOW NFZ)

PODStAWY DO OtRZYMANIA 
BEZPłAtNEgO LEKU

Województwo Małopolskie – profilaktyczne programy zdrowotne 

Skorzystaj z bezpłatnych badań
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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.

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 
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Magazyn Gminy Skawina
Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00,  
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

XI Edycja NO PROMIL-NO PROBLEM

Podsumowanie kampanii w Gminie Skawina

Uroczyste wręczenie certyfikatów przyznania stypendiów / nagród sportowych 2018  Fot. UMiG

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Nabór wniosków o przyznanie  
stypendiów i nagród sportowych

Zapisy będą trwały do 22 lutego

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych

Burmistrz Miasta i gminy Skawi-
na, działając na podstawie art. 31 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, ogłosił nabór wniosków 
o przyznanie stypendiów sportowych, 
nagród lub wyróżnień za wysokie osią-
gnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 
dla zawodników, trenerów lub działaczy 
reprezentujących gminę Skawina.

Wnioski można składać do 28 lute-
go br. (do godz. 15.30) w siedzibie Urzę-
du Miasta i gminy w Skawinie, dziennik 
podawczy – ul. Rynek 14, pok. 1 – w po-
niedziałki 8.00–17.00; wtorki-czwartki 
7.30–15.30; piątki 7.30–14.30.

Więcej informacji w zakładce 
„SPORT” na stronie www.gminaska-
wina.pl.   (UMig)

Od 11 lutego br. prowadzona jest 
rekrutacja dzieci rozpoczynających 
edukację przedszkolną do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych z te-
renu gminy Skawina na rok szkolny 
2019/2020. Potrwa ona do 22 lu-
tego  br. Szczegółowych informacji 
w tym zakresie udzielają dyrektorzy 
poszczególnych placówek.

Liczbę wolnych miejsc w poszcze-
gólnych przedszkolach przedstawia ta-
bela obok.

Ponadto planowane jest (jeżeli to 
będzie konieczne) otwarcie oddziałów 
przedszkolnych w następujących szko-
łach podstawowych: SP nr 1 w Skawinie, 
SP nr 4 w Skawinie, SP w Jaśkowicach, 
ZSP w Krzęcinie, SP w Pozowicach, 
SP w Radziszowie, SP w Rzozowie, SP 
w Zelczynie, SP w Wielkich Drogach.

(UMig)

Projekt organizowany był na tere-
nie Małopolski przez Stowarzyszenie 
inicjatyw Społecznych Solny gwarek 
w Wieliczce. Jego celem było ograni-
czenie liczby osób pod wpływem środ-
ków psychoaktywnych za kierownicą 
oraz zmiana społecznego nastawienia 
wobec nietrzeźwych kierowców.

W kampanię na terenie gminy Ska-
wina w okresie od września do grudnia 
2018 r., włączyło się 13 placówek oświa-
towych tj. liceum Ogólnokształcące, 

Zespół Katolickich Szkół, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz 
szkoły podstawowe nr 1, 2, 3 ze Ska-
winy, jak również szkoły podstawowe 
z Radziszowa, Pozowic, z Wielkich 
Dróg, Jaśkowic, Kopanki i Rzozowa, 
a także Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Krzęcinie.

Finał akcji podsumowującej kam-
panię odbył się 20 grudnia 2018 r. 
w Hotelu „na Wierzynka” w Wielicz-
ce. Podczas finału ogłoszono wyniki 

konkursu. Wśród laureatów znaleźli 
się również uczniowie z gminy 
Skawina:
–  kategoria – prace literackie: Aman-

da Dudek (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Skawinie);

–  kategoria – prace plastyczne: Marek 
Balbirer (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Skawinie);

–  kategoria – prace multimedialne: 
Alicja Czopek (Szkoła Podstawo-
wa w Rzozowie).  (UMig)

 18 lutego godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mic-
kiewicza 7)

 Spotkanie z cyklu ŻYJ ŚWIADOMIE: Rak to nie wyrok – zintegrowane 
metody leczenia raka. Prowadzenie: lek. Beata Błachut-Frączek, onkolog, 
radioterapeuta. Wstęp wolny.

 22 lutego godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mic-
kiewicza 7)

 Skawińska Akademia Wiedzy i Umiejętności: Kazachstan – ziemia od-
czarowana. Slajdowisko i opowieści z podróży przedstawią Kasia i Marek 
Szewczykowie. Wstęp wolny.

 23 lutego – wyjazd ze Skawiny godz. 11.30
 Kulig i ognisko z towarzyszeniem kapeli góralskiej w Dolinie Chocho-

łowskiej. informacja o zapisach na www.ckis.pl. 
 25 lutego godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mic-

kiewicza 7)
 Muzyczny Poniedziałek: Włodzimierz Wysocki i pieśni błatne. Pieśni 

rosyjskiego barda w polskim tłumaczeniu wykona duet Janusz Kaspro-
wicz i Stanisław Marinczenko. Wstęp wolny.

 1 marca godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mic-
kiewicza 7)

 Wernisaż fotografii Roberta Krawczyka „Człowiek jako punkt odniesienia 
do całości”.

 7–8 marca początek godz. 9.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie 
ul. Mickiewicza 7)

 II Gminny Festiwal Form Teatralnych MELPOMENA – prezentacje 
szkolnych grup teatralnych. UWAgA: w przypadku małej ilości zgłoszeń 
Festiwal może przybrać formę 1-dniowego przeglądu.

 9 marca: 
 – Wycieczka do GoJump, największego parku trampolin w Małopolsce. 

W programie: dwugodzinny trening na trampolinach, przystanek w Mc-
Donald’s. informacje o zapisach: www.ckis.pl. Wyjazd z Radziszowa godz. 
9.00, ze Skawiny godz. 9.15.

 – VI Skawiński Turniej Crossminton Stars Cup 2019 – Hala Widowisko-
wo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4), turniej indywidualny 
w różnych kategoriach wiekowych od juniora do seniora. 

 11 marca godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mic-
kiewicza 7)

 TEATR DZIECIOM: Kolory Mia-
sta. Spektakl ekologiczny w wykonaniu  
Teatru Kultureska. informacje o biletach na 
stronie www.ckis.pl

 13 marca początek godz. 9.00 – Pałacyk „So-
kół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mickiewi-
cza 7)

 Gminne eliminacje do 64. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. informacje i zgłoszenia: www.ckis.pl

 13 kwietnia – wyjazd ze Skawiny godz. 6.30
 Rozpoczęcie sezonu wycieczek górskich CKiS. Kwietniowa wycieczka 

górska obejmować będzie trasę: Kiry – Przysłop Miętusi – Dolina Ma-
łej Łąki – Przełęcz w grzybowcu – Dolina Strążyska – Zakopane. Czas 
przejścia ok. 6 godzin, powrót przewidziany na godz. 19.00. informacje 
o zapisach na www.ckis.pl w zakładce turystyka.

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

Przedszkole nr 1 w Skawinie 17

Przedszkole nr 2 z Oddziałami integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie 31

Przedszkole nr 3 w Skawinie 27

Przedszkole nr 5 w Skawinie 50

Przedszkole nr 6 w Skawinie 22

Przedszkole w Radziszowie 15

Przedszkole w Wielkich Drogach 15

Przedszkole w Wielkich Drogach (oddz. w Facimiechu) 12

Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim 23

Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim  
(oddziały na ul. Hallerów 2a w Skawinie) 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie (oddziały w Polance Hallera) 12

Zespół Placówek Oświatowych w Kopance 14

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej 25
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POZIOMO:
 2)  marka odzieży sportowej
 4)  kolczasty w zasiekach
 7)  ostry ząb
 8)  długi poemat epicki
 9)  ssak z rodziny delfinów
11)  kubeł na odpadki
13)  osobiste w banku
15)  kontur, szkic
18)  regatowy tor wioślarski w Poznaniu
19)  Polański lub Wilhelmi
20)  osadzona na ciągniku siodłowym
24)  siedziba władz miasta
27)  ręczne metalowe kleszcze
30)  zarys, kontur
31)  barwny ptak łowny
32)  filmowy król małp

PIONOWO:
 1) napój z browaru
 2)  ogrodzenie, parkan
 3)  Rusowicz lub Sari
 4)  basen w stoczni lub porcie
 5)  część twierdzenia 

matematycznego
 6)  miejscowość wypoczynkowa nad 

Bałtykiem
10)  miłosna przygoda
12)  malec, brzdąc
13)  owad krwiopijca
14)  atak bombowców
16)  powyżej łokcia
17)  w kuligu
21)  główny składnik powietrza
22)  nic
23)  wpis na internetowym forum
25)  egzotyczna papuga
26)  ukraińska formacja zbrojna 

utworzona w latach 40-tych XX w.
28)  dawny władca Rosji
29)  np. szachy lub poker

Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają.
Denis Diderot (1713–1784) – francuski pisarz, krytyk, filozof
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł skandynawskiej powieści sensacyjnej.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta

oraz do 21 lutego br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl

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

Do wygrania trzy zestawy książek Wydawnictwa Novae Res 
 – pakiet trzech tytułów: Zakochane Trójmiasto,  

Cudotwórcy z Krakowa, Trzy razy miłość.

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

Zakochane Trójmiasto
Antologia

Majestatyczny orłowski klif, tajem-
nicze jeziora i lasy Borów Tuchol-
skich, słoneczna sopocka plaża, uro-
kliwe zakątki gdańskiego Starego 
Miasta czy gwarny skwer Kościuszki 
w gdyni – oto wymarzona sceneria 
dla pierwszej randki. A może długo 
oczekiwanego spotkania po latach?

Cudotwórcy z Krakowa
Autor: Anna Madejak

Młodość, piękno, miłość, plany na 
przyszłość... wszystko to traci wartość 
w obliczu dramatycznych wydarzeń. 
To prawdziwa historia nadludzkiej 
walki i heroicznych decyzji podej-
mowanych przez personel medyczny 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krako-
wie, by uratować jedno istnienie.

Trzy razy miłość
Autor: Jolanta Kosowska

nie wierzysz w miłość? Przeczy-
taj tę książkę! Ta historia w niczym 
nie przypomina bajkowego scena-
riusza w stylu: poznali się, poko-
chali, pobrali, żyli długo i szczę-
śliwie. To opowieść o ludziach, 
którzy nie potrafią żyć ani ze sobą, 
ani bez siebie. 

W dniach 13-26.02 
Drugi produkt 

50%
TANIEJ

Dotyczy nieprzecenionych artykułów papierniczych. 
Kupon nie łączy się z innymi promocjami. Szczegóły w regulaminie.

Os. Avia 3 lok. 3
31-877 Kraków

Godziny otwarcia:
pon.–pt.: 10:00–20:00
sb.: 10:00–18:00
niedz.: 10:00–14:00

ul. Orlińskiego

Osiedle Dywizjonu 303
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Droga krajowa 79

Osiedle Avia
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