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Co? Gdzie? Kiedy?

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

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

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

TERESKOTERESKO

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

ul. Wspólna 7

ul. 29 Listopada 21

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

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Skawinie
ul. W. Sikorskiego 18

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

Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a

ul. Torowa 16 C 

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

Han Kang,  Rebecca Solnit,  Marieke Lucas Rijneveld, 
Behrouz Boochani, Brandon Hobson, a także Julia Fiedor-
czuk, Mikołaj Grynberg czy Dorota Masłowska – to tylko wy-
brani goście 13. edycji Festiwalu Conrada (18–24 paździer-
nika). Problemy współczesnego świata skupione w soczewce 
literatury, ważne, choć niekiedy niewygodne pytania, głośne 
publikacje, które były na ustach wszystkich, bohaterki i bo-
haterowie, którzy mówią o najtrudniejszych sprawach – taki 
będzie program tegorocznego festiwalu. Przygotowano też 
specjalne pasmo (m.in. cykl warsztatów) dla dzieci i rodzin. 

W ostatnim dniu festiwalu poznamy laureata lub laure-
atkę przyznawanej od 2015 roku Nagrody Conrada. Statuet-
ka w formie charakterystycznej lunety trafia co roku w ręce 

autora lub autorki najlepszego debiutu prozatorskiego. Na-
groda stanowi część programu wspierania debiutów Krakowa 
Miasta Literatury UNESCO – wspólnego przedsięwzięcia 
Miasta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz Fundacji Ty-
godnika Powszechnego.

Festiwal Conrada – organizowany przez Miasto Kra-
ków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundację Tygodni-
ka Powszechnego – to największe międzynarodowe wyda-
rzenie literackie w Polsce i jedno z największych w Europie. 
Jego celem jest prezentacja literatury światowej powstającej 
w różnych zakątkach globu, zakorzenionej w różnych kultu-
rach, wyrastającej z odmiennych doświadczeń, a  także ini-
cjowanie intensywnych dyskusji artystycznych i społecznych. 
Uczestnicy debat, warsztatów, pokazów filmowych i teatral-
nych, koncertów, wystaw, spacerów literackich, gier miejskich, 
interaktywnych zabaw współtworzą język, w którym można 
ciekawie i odpowiedzialnie mówić o współczesnym świecie.

Każdego roku organizatorzy wybierają temat główny, wą-
tek, ideę, wokół których toczą się festiwalowe dyskusje i spo-
tkania. Tematy dobierane są tak, by wykraczały daleko poza 
kwestie literackie i poruszały zagadnienia ogólniejszej spo-
łecznej natury. W 2021 roku hasło festiwalu brzmi: „Natura 
przyszłości”. 

Wydarzenia z programu głównego oraz cyklu dodatko-
wego będą dostępne na facebookowych profilach Festiwalu 
Conrada i Tygodnika Powszechnego, kanale KBF w serwisie 
YouTube oraz platformie PLAY KRAKÓW.

(Źródło: conradfestival.pl)
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE / KBF

13. edycja Festiwalu Conrada

Październikowe święto literatury

Po kilkuletniej przerwie, wynikają-
cej z przeprowadzki do nowej siedziby 
i tworzenia nowej ekspozycji, zbiory – 
niegdyś prezentowane i chętnie odwie-
dzane w Muzeum Zoologicznym oraz 
Muzeum Geologicznym – są teraz do-
stępne w nowej odsłonie, w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajo-
wej 5 w Krakowie (teren kampusu UJ).

Na zwiedzających czeka ponad 10 
000 eksponatów, zebranych w trzech 
salach ekspozycyjnych o łącznej po-
wierzchni ponad 2000 m2. Trzon wy-
stawy stanowią unikatowe historycz-
ne zbiory przyrodnicze gromadzone 
od XVIII wieku, nowoczesne dioramy 
i makiety odtwarzające Ziemię sprzed 
milionów lat oraz tysiące minerałów 
i skamieniałości.

Ekspozycja podzielona jest na 15 
bloków tematycznych i przystosowana 
do wszystkich poziomów edukacji – od 
przedszkola po szkoły średnie. Została 
zaprojektowana tak, by chronologicz-
nie przeprowadzić zwiedzających od 
początków Wszechświata i powstania 
Ziemi, przez pojawienie się żywych or-
ganizmów, wielkie wymierania i zlodo-
wacenia aż po czasy współczesne.

Wystawa przedstawia także po-
chodzenie człowieka jako gatunku, 

jego pozycję w świecie zwierząt oraz 
wpływ na środowisko przyrodnicze 
i bioróżnorodność. To także jedyna 
ekspozycja w Polsce, na której prezen-
towany jest pełny przegląd systema-
tyczny zwierząt.

Niezwykle interesująca jest także 
część wystawy ukazująca procesy geo-
logiczne oraz środowiska przyrodnicze 
z różnych stref klimatycznych. Ponadto 
niewątpliwą atrakcję stanowi prezen-
towana na zewnątrz budynku rekon-
strukcja odkrytego w Polsce szkieletu 
archozaura, nazwanego na cześć legen-
darnego smoka wawelskiego.

Dostępne są też dwie trasy tema-
tyczne do zwiedzania: „Niesamowity 
świat zwierząt” oraz „Historia Ziemi 
i życia”.

Centrum można odwiedzać od 
wtorku do soboty (poniedziałek i nie-
dziela – nieczynne). Godziny udostęp-
niania ekspozycji dydaktycznych 
i okresowych podane są na stronie in-
ternetowej Centrum www.cep.uj.edu.
pl. Bilety są do nabycia w kasie. Można 
także skorzystać z usług przewodnika, 
co wymaga wcześniejszej rezerwacji te-
lefonicznej (tel. 12 664 42 55 w godz. 
10.00-15.00).  (UMK, red)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE 

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ 

Ponownie otwarte dla zwiedzających
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W połowie października oczy 
wszystkich pasjonatów rock’n’rolla  
akrobatycznego z całego świata po 
raz kolejny zwrócone będą na Kra-
ków i nasz region. Eksplozję energii, 
ekstremalną akrobatykę, perfekcyj-
ny, dynamiczny taniec zaprezentują 
najlepsze na świecie pary i formacje 
Rock’n’Rolla Akrobatycznego. 16 i 17 
października br. odbędą się bowiem 
Mistrzostwa Świata i Puchar Świata 
w Rock’n’Rollu Akrobatycznym.

Będzie to w świecie sportu ta-
necznego prawdopodobnie największe 
w tym roku wydarzenie. 

Po raz kolejny Organizatorem 
Mistrzostw Świata i Pucharu Świata 
w Rock’n’Rollu Akrobatycznym jest 
krakowski Klub Sportowy PODWA-
WELSKI. Tym razem impreza gościć 
będzie w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej „Suche Stawy” przy ulicy Ptaszyc-
kiego 4 w Nowej Hucie.

Mistrzostwa Świata i Puchar Świa-
ta w Rock’n’Rollu Akrobatycznym, to 
wydarzenie obejmujące Mistrzostwa 
Świata Formacji Par Seniorów, które 
zaliczają się do zawodów najwyższej 
rangi w głównej kategorii Seniorów 
(Main Class Free Style) w tej dyscypli-
nie sportu oraz Formacji Par Juniorów. 
Rozegrane zostaną w kategorii dru-
żynowej – formacji quarto (drużyna 
składa się z 4 par seniorskich). Łącz-
nie z Mistrzostwami Świata odbędzie 
się także Puchar Świata w kategoriach: 
Par Seniorów – Main Class Free Style,  

Akrobatyka i umiejętności w wykonaniu najmłodszych par zachwyca i budzi podziw. FOT. P. DUDZIK

16-17 października w Krakowie – Mistrzostwa Świata i Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym 

Wyjątkowe wydarzenie taneczne, które warto zobaczyć

który stanowić też będzie eliminacje 
do Światowych Igrzysk – The World 
Games 2022 Birmingham (USA), 
jak również Puchar Świata w katego-
riach Par Młodzieżowców (Main Class 
Contact Style), Juniorów, Młodzików, 
Młodzików Młodszych i Formacji Ju-
niorek. Zawody rozegrane zostaną pod 
przewodnictwem czternastoosobo-
wej ekipy sędziów międzynarodowych, 
której skład tworzyć będą: sędzia głów-
ny, dziewięciu sędziów punktowych, 
dwóch sędziów technicznych i dwóch 
sędziów liczących.

Rock’n’Roll Akrobatyczny od 2001 
roku oficjalnie funkcjonuje jako dyscy-
plina sportu. W naszym kraju jest co-
raz bardziej rozpoznawalną dyscypliną, 

Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło – polska para, wielokrotni złoci medaliści. FOT. P. DUDZIK

a jej popularność znacząco wzrosła po 
zdobyciu przez polską parę Annę Mia-
dzielec i Jacka Tarczyło złotego meda-
lu podczas Igrzysk The World Games 
2017 we Wrocławiu. Para ta reprezen-
towała również Polskę na Word Dance 
Sport Games w Kaohsiung (Tajwan), 
gdzie zwyciężyła zdobywając złoty me-
dal w Klasie Głównej. Sukcesy nasza 
najlepsza para odnosiła także na kolej-
nych światowych imprezach.

Polska poszczycić się może też 
osiągnięciami Formacji Par Senio-
rów, które już trzykrotnie zdobyły zło-
ty medal Mistrzostw Świata, jak rów-
nież wynikami Par Seniorów (Contact 
Acro) i Juniorów, wielokrotnie zajmu-
jących finałowe miejsca w rywalizacji  

kolejnych edycji Pucharu Świata. 
W rankingach Światowej Federacji 
Rock’n’Rolla (WRRC) nasz kraj plasu-
je się wysoko, a polska federacja posiada 
mocno rozpoznawalną pozycję.

W Krakowie Rock’n’Roll Akroba-
tyczny ma już 40 letnią tradycję. W Klu-
bie Sportowym PODWAWELSKI 
sport ten czynnie uprawia ponad 450 
zawodników. 

Więcej informacji na stronie Klu-
bu Sportowego PODWAWELSKI 
(www.rocknroll.pl). Bilety dostęp-
ne będą w siedzibie Klubu przy uli-
cy Komandosów 21 w Krakowie (tel. 
12 266 54 05), jak też przy wejściu na 
imprezę.

(red)

16-17 października
Rock’n’Roll Akrobatyczny

Mistrzostwa Świata
i

Puchar Świata

Eliminacje: godz. 10.00-17.00
Półfinały i finały: godz. 18.00-22.00

Gala: 22.00

 Hala Widowiskowo-Sportowa  
„Suche Stawy”

ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4  
w Krakowie

Muzeum Krakowa zaprasza do udziału w nowym cyklu 
spacerów tematycznych pod hasłem „Akademia 
Kraków”. W jego ramach muzealnicy za-
biorą wszystkich chętnych w niezwykłą 
podróż po historii i dziedzictwie Krako-
wa, podczas której przewodnikami będą 
nasze zmysły.

– Podczas spacerów będziemy wspólnie 
uczyć się uważnego odczuwania miasta, będziemy 
odkrywać to, co ukryte lub przeoczone, często przytło-
czone nadmiarem tylko jednego bodźca, np. dźwię-
kowego czy wizualnego. Pragniemy poznawać Kraków 
za pomocą obrazu, smaku, zapachu, dotyku, dźwięku. 
Będziemy poznawać miasto w zmysłach, ale też odkrywać 
zmysły w mieście – zachęcają organizatorzy.

Harmonogram
 23 października godz. 11.00 – „Kraków, którego już nie ma”
 Miejsce zbiórki: wieża ratuszowa, Rynek Główny 1 

Prowadząca: Iwona Kawalla-Lulewicz – Muzeum Kra-
kowa, oddział Kamienica Hipolitów

 Kraków, a zwłaszcza jego centrum, od czasów loka-
cyjnych przechodzi nieustanną transformację. Spa-
cer poświęcony będzie przekształcanej lub znikającej 
w ciągu wieków zabudowie sakralnej, handlowej, ad-
ministracyjnej, mieszkaniowej czy rekreacyjnej w Kra-
kowie. Współcześnie pusta przestrzeń Rynku Głów-
nego niegdyś posiadała przecież ścisłą zabudowę. Są 
miejsca, gdzie świątynię zastąpił targ warzywny, a teren 
fortyfikacji przeznaczono pod park miejski.

 6 listopada godz. 11.00 – „Z łyżką i widelcem przez Kra-
ków”

 Miejsce zbiórki: pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 
Prowadząca: Anna Warzecha – Muzeum Krakowa, od-
dział Rynek Podziemny

 Dziś doskonale wiemy, gdzie w Krakowie pójść na kawę 
albo na obiad. A jak to wyglądało dawniej? Podczas 

tego spaceru będzie można poznać dawną 
krakowską gastronomię – od czasów śre-

dniowiecznych aż po wiek XX i od-
wiedzić miejsca, gdzie w okresie 
staropolskim, szynkowano piwo 
czy nabywano węgierskie wina,  

a w czasach bardziej współczesnych 
– chadzano na kawę i obiady. W opo-

wieści o dawnych lokalach nie zabraknie 
ciekawostek na temat krakowskiej kuchni na 

przestrzeni wieków i zasadach żywieniowych. 
Spacer zakończy się degustacją wybranych kra-
kowskich potraw i smakołyków. Będzie można 

dosłownie rozsmakować się w historii Krakowa!

 20 listopada godz. 11.00 – „Za dźwiękiem dzwonów 
i trąb”

 Miejsce zbiórki: pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 
Prowadzący: Szymon Jarosiński – Muzeum Krakowa, 
oddział Rynek Podziemny

 Jak brzmią najważniejsze krakowskie dzwony? Jaka jest 
ich historia i jak łączy się z dziejami najważniejszych 
miejskich wież? Jaka dźwiękowa oprawa towarzyszyła 
koronacjom królewskim czy przejazdom posłów? Pod-
czas spaceru będzie można podążać nie za tym, co wi-
doczne i namacalne, a za tym, co słyszalne. Będzie to 
wędrówka szlakiem dzwonów, zegarów i innych dźwię-
ków związanych z miastem, bo Kraków to także hejna-
liści, ale i uliczni grajkowie czy muzycy.

Informacje organizacyjne
Spacery w ramach programu „Akademia Kraków” są 

przeznaczone dla młodzieży od 16 roku życia oraz doro-
słych. Bilety można nabyć przez stronę internetową www.bi-
lety.mhk.pl, a w miarę dostępności także w Centrum Obsługi 
Zwiedzających w pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 
35 w Krakowie (tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkra-
kowa.pl) oraz w kasach muzealnych. (UMK, red)

Akademia Kraków 

Spacery tematyczne po Grodzie Kraka

FOT. MUZEUM KRAKOWA
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W ramach programu „Bezpiecz-
ny Kraków” powstał nowy serwis in-
ternetowy  Bezpieczeństwo w Krako-
wie, gdzie można sprawdzić, który rejon 
Krakowa jest najbezpieczniejszy, a w 
których dzielnicach najczęściej docho-
dzi do naruszenia przepisów prawa. To 
pierwsze tego typu narzędzie w Polsce.

Na poszczególnych mapach tego 
serwisu można zobaczyć ,w jakich czę-

ściach Krakowa są najczęściej dokony-
wane przestępstwa takie, jak np.: nisz-
czenie cudzego mienia czy kradzieże 
pojazdów. Baza powstała na podstawie 
danych pochodzących z oficjalnych re-
jestrów policji i Straży Miejskiej Mia-
sta Krakowa. Serwis będzie stopniowo 
uzupełniany i aktualizowany. Poza ma-
pami na stronie można znaleźć zakład-
kę „Badania”. Prezentowane będą tam 

wyniki prowadzonych analiz w zakre-
sie przestępstw i wykroczeń w Krako-
wie oraz poczucia bezpieczeństwa jego 
mieszkańców. Systematycznie pro-
wadzona jest też ocena przydatności 
informa cji pod kątem obecnych i pla-
nowanych w przyszłości działań zwią-
zanych z bezpieczeństwem w Krako-
wie, a katalog danych regularnie się 
poszerza. (UMK, red)

Bezpieczeństwo w Krakowie

Sprawdź mapę

Powstała nowa strona dla korzy-
stających z krakowskiej komunikacji 
miejskiej – www.ekp.mpk.krakow.pl 
(poprzednia www.m.kkm.krakow.pl zo-
stała wyłączona). Będzie pełniła funkcję 
Elektronicznego Konta Pasażera. Każdy 
zarejestrowany na koncie będzie mógł 
dodać posiadane nośniki biletów okre-
sowych (mobilne, jak i plastikowe) oraz 
nimi zarządzać. Na portalu będzie moż-
liwość zakupu nowego biletu okresowe-
go, sprawdzenia jego ważności oraz do-
konania zwrotu. Nowa strona nie będzie 
jednak umożliwiać powiązania zaku-
pionego biletu ze smartfonem oraz nie 
będzie możliwości okazania biletu do 
kontroli. Taką możliwość daje bezpłat-
na aplikacja przygotowana przez MPK 
SA – Mobilna KKM.  (UMK, red)

Komunikacja miejska

Nowa strona  
dla pasażerów Zarząd Transpor-

tu Publicznego w Kra-
kowie ogłosił przetarg 
na zakup 100 rowerów 
miejskich. Otwarcie 
ofert nastąpi 11 paź-
dziernika, a czas dosta-
wy to 50 dni od podpi-
sania umowy. Rowery 
zakupione w ramach 
przetargu zostaną roz-
mieszczone na par-
kingach Park&Ride 
w Nowym Bieżanowie, 
Kurdwanowie oraz Małym Płaszowie, będą funkcjonowały na podobnych zasa-
dach, jak na Czerwonych Makach. Stacja systemu Park-e-Bike jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00. Rowery są bezpłatne dla tych, któ-
rzy zarejestrowali swoje konto w specjalnej aplikacji na stronie internetowej ZTP 
(www.park-e-bike.ztp.krakow.pl). Użytkownik systemu może korzystać z roweru 
oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na 
terenie Krakowa. (UMK, red)

Miejskie rowery elektryczne

Kto je dostarczy?

FOT. ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

Ulica Księcia Józefa łączy Bielany 
i Przegorzały z Salwatorem. Jest nie tyl-
ko zwykłą, miejską ulicą, ale ma rów-
nież status drogi wojewódzkiej nr 780. 
Stworzyło to szansę na znalezienie fun-
duszy na jej remont.

Pojawiła się szansa na poprawę 
stanu nawierzchni ulicy Księcia Józe-
fa. Miasto z niej skorzystało: mowa tu 
o około 1,5 miliona złotych – takie pie-
niądze na remont ulicy Księcia Józefa 
znalazły się w rezerwie subwencji ogól-
nej rządu na rok 2021. Są tam środki, 
między innymi, na drogi wojewódzkie. 
Drugą część środków, około 1,5 miliona 
złotych, niezbędną do przeprowadzenia 
remontu, wyłoży miasto.

Ulica zostanie odnowiona na od-
cinku od granic miasta do ulicy Szysz-
ko-Bohusza. Drogowcy wymienią as-
falt na całej tej długości. Tam, gdzie to 

konieczne, zajmą się też krawężnikami. 
Dodatkowo wyremontowany zostanie 
fragment chodnika w rejonie serpentyn 
prowadzących na Bielany.

Rozpoczęcie robót planowane jest 
w połowie października. Potrwają do 
połowy grudnia. Obecnie finalizowana 
jest umowa, wkrótce wykonawca przy-
stąpi do opracowania niezbędnych na 
czas prac zmian w organizacji ruchu. 
Remont musi być bowiem skorelowany 
z innymi pobliskimi robotami. W nie-
dalekiej odległości toczy się bowiem 
przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, 
na samej A4 działają też ekipy GDD-
KiA, a miasto planuje jeszcze położe-
nie nowej nawierzchni na fragmencie 
ulicy Balickiej – od ulicy Brzezińskiego 
w stronę granic miasta – w ramach pro-
gramu nakładkowego na ten rok.

(UMK, red)

Remont ulicy Księcia Józefa 

Będą utrudnienia w ruchu

FOT. ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

FOT. KRAKOW.PL

Blisko 700-hektarowy teren na po-
łudniu Krakowa stanie się w przyszłości 
dzielnicą wysokich wieżowców, ze stre-
fą kulturalną, sportową, szpitalną i wiel-
kim, 65-hektarowym parkiem. Miasto 
opracowało koncepcję projektu planu 
miejscowego „Nowe Miasto”, obejmu-
jącego tereny Rybitw, w którym w przy-
szłości może zamieszkać i pracować na-
wet 100 tys. krakowian.

Projekt „Nowego Miasta” jest jedną 
z trzech strategicznych inwestycji, pla-
nowanych w Krakowie – obok otocze-
nia lotniska w Balicach i Nowej Huty 
Przyszłości. Granice projektowanego 
planu wyznaczają linia kolejowa, czwar-
ta obwodnica oraz ulice Śliwiaka i Chri-
sto Botewa. Teren obecnie pełni funkcję 
magazynowo-przemysłową. Funkcjo-
nujący tam przedsiębiorcy będą objęci 
10-letnim okresem dostosowawczym.

Samowystarczalna dzielnica
Jak zaznacza Jerzy Muzyk, zastępca 

prezydenta Krakowa ds. zrównoważo-
nego rozwoju, projekt planu miejscowe-
go dla tego rejonu miasta jest wyjątkowy, 
ponieważ do tej pory w Krakowie nie po-
wstał tego typu dokument urbanistyczny, 
który uwzględniałby kompleksowo tyle 
funkcji życiowych na jednym terenie.

– Koncepcja urzeczywistnia strategię 
rozwoju miasta Krakowa do 2030 r. i za-
pisy studium uwarunkowań i zagospodaro-
wania przestrzennego dla miasta Krakowa, 
uchwalonych przez Radę Miasta w 2018 r., 
które wyznaczyły teren Rybitw i Płaszo-
wa do przeobrażeń, rozwoju i stworzenia  

Multifunkcyjne zielone miasto 

Powstanie na południu Krakowa

nowej multifunkcyjnej dzielnicy. Wysłali-
śmy koncepcję do uzgodnień z innymi insty-
tucjami i czekamy na stanowisko organów 
zewnętrznych w tym zakresie. W przyszło-
ści, w tym miejscu będzie można znaleźć 
pracę, mieszkać, korzystać z rozrywki, ale 
i terenów zielonych, ogólnodostępnych prze-
strzeni publicznych, w tym dwóch placów 
miejskich – mówi Jerzy Muzyk.

Dobrze skomunikowany teren
Miasto w związku z tym opracowy-

wanym projektem planu stara się aktyw-
nie uczestniczyć w zakresie przygotowa-
nia dużego układu transportowego, który 
będzie umożliwiał przemieszczanie się 
znacznej grupy osób na obszarze nowej 
dzielnicy. Już w obecnych przedsięwzię-
ciach inwestycyjnych przewiduje się re-
alizację przedłużenia linii tramwajowej 
z Małego Płaszowa do osiedla Złocień, 
wydłużenie ulicy Domagały, przejście 

przez rzekę Drwinę do ulic Surzyckie-
go i Christo Botewa, znaczący remont 
wraz ze zmianą przebiegu ulicy Półłan-
ki, a także wyznaczenie sieci nowych ulic, 
które skomunikują wewnętrznie ten rejon 
miasta.

Zielona dzielnica
Zgodnie z koncepcją planistyczną 

w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwi-
na przewiduje się realizację parku miej-
skiego. Wraz z zalesionym terenem od 
strony oczyszczalni ścieków w Płaszo-
wie ma objąć teren ok. 65 hektarów. Dla 
porównania Błonia Krakowskie zajmują 
około 48 ha.

– Staramy się projektować dzielnicę, 
by sprostać wyzwaniom współczesności, tj. 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ochro-
ną środowiska czy likwidację tzw. wyspy cie-
pła. Urzeczywistnienie tej koncepcji będzie się 
wiązać z dużymi nakładami finansowymi  

w infrastrukturę drogową, sieciową, wodo-
ciągi, kanalizację, ale i retencjonowanie wód 
przy nawalnych deszczach – zapowiada wi-
ceprezydent Jerzy Muzyk.

Drapacze chmur w Krakowie
Jest to koncepcja, która nadaje nowy 

wymiar, jeśli chodzi o ten obszar Kra-
kowa. 

– Przewidujemy tam takie możli-
wości inwestycyjne, których nasze prawo 
lokalne nie dopuszcza w innych rejonach 
miasta. Jeśli ten plan miejscowy wejdzie 
w życie, będzie obejmował największy te-
ren inwestycyjny w mieście, który zachęci 
nowych inwestorów, aby w tym obszarze 
podejmować ważne wyzwania inwesty-
cyjne. Tym bardziej, że będą one dopusz-
czone w zakresie zdecydowanie większym 
niż w innych rejonach miasta – zaznacza 
Jerzy Muzyk.

W tej części Krakowa będą mogły 
powstać wysokościowce, nawet 22 wy-
sokie budynki powyżej 90 metrów, a tak-
że cztery mierzące do 150 metrów.

– Wydział Planowania Przestrzen-
nego UMK opracował koncepcję planu. Je-
steśmy po opiniach wewnętrznych naszych 
wydziałów i jednostek. Obecnie trwa kolejny 
etap procedury planistycznej – uzgadniane 
są zapisy dokumentu z organami zewnętrz-
nymi. W następnej kolejności, jeszcze jesienią 
tego roku, wyłożymy plan do publicznego 
wglądu – zapowiada zastępca prezyden-
ta Krakowa.

Miasto dąży do tego, by plan miej-
scowy uwzględniał interesy wszystkich 
podmiotów. Zgodnie z założeniami plan 
mógłby zostać przedstawiony radnym 
i uchwalony do końca 2021 r.

(UMK, red)
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Największym bogactwem Uzdrowi-
ska Rabka są źródła solankowych wód 
leczniczych. Skład chemiczny solan-
ki charakteryzuje się wyjątkowo wysoką 
mineralizacją właściwą dla produktów 
pochodzących z morza. Dzięki bogate-
mu i niepowtarzalnemu składowi zwie-
rającemu min. biopierwiastki i mikro-
elementy, takie jak: sód, brom, jod, bor, 
mangan i wapń czy aniony wodorowę-
glanowe i chlorkowe, wykazuje działanie 
oczyszczające, przeciwzapalne i antybak-
teryjne. Rabczańska solanka jodowo-bro-
mowa polecana w szczególności w profi-
laktyce schorzeń gardła, krtani, tchawicy, 
oskrzeli i płuc. Jod powoduje rozrzedza-
nie zalegającego w nich śluzu. Brom łago-
dzi podrażnienia i rozszerza oskrzela uła-
twiając tym samym oddychanie, a wapń 
i magnez ułatwiają wchłanianie minera-
łów działając przy tym przeciwalergicznie 
i przeciwzapalnie.

Lecznicze, pielęgnacyjne i profilak-
tyczne działanie rabczańskiej solanki zna-
ne jest od stuleci. Polecana jest też m.in. 
do pielęgnacji skóry z problemami aler-
gicznymi, trądzikiem i grzybicą. Można 
ją stosować w postaci okładów (bezpo-
średnio na zmiany chorobowe na skórze) 
oraz płukanek, które mogą przyczynić się 
do utrzymania w dobrej kondycji włosów, 
skóry, paznokci i zębów, szczególnie przy 
ich nadwrażliwości czy w stanach zapal-
nych przyzębia. Biopierwiastki i mikro-
elementy zawarte w solance przenika-
jąc przez skórę działają wspomagająco 
w nerwobólach i zmianach zwyrodnie-

Moc ukryta w naturze – kosmetyki na bazie rabczańskiej solanki

Właściwości leczenie i pielęgnacja w jednym

FOT. UZDROWISKO RABKA

niowych stawów o podłożu reumatoidal-
nym, dlatego zaleca się stosowanie solan-
kowych kąpieli, które dodatkowo mają 
dobroczynny wpływ na cały organizm.

Od 2009 roku Uzdrowisko Rabka 
S.A. produkuje kosmetyki na bazie rab-
czańskiej solanki i naturalnych olejów 
roślinnych. Kosmetyki te stworzono do 
codziennej pielęgnacji skóry normalnej 
i wrażliwej, także dla osób z problema-
mi alergicznymi czy dermatologicznymi. 
Rabczańskie kosmetyki dedykowane są 
wszystkim tym, dla których liczy się zdro-
wie i wysoka jakość produktów, potwier-
dzona wieloma nagrodami i wyróżnienia-
mi. Wszystkie kosmetyki są przebadane 
dermatologiczne i mikrobiologicznie, a co 
ciekawe w pierwszej kolejności testują je 
pracownicy Uzdrowiska. 

– Próbki kosmetyków, które przeszły 
pierwsze testy trafiają do Uzdrowiska i do 
rąk naszych pracowników, którzy chętnie 
je testują w praktyce wydając swoje opinie 
oraz rekomendacje. Mamy duże możliwości, 
wśród nas są bowiem zarówno kobiety wie-
ku 18 lat, jak i te w wieku 50+, a także oso-
by mające alergie skórne, pękające naczynka, 
a nawet atopowe zapalenie skóry – mówi 
Jadwiga Stopka z Uzdrowiska Rabka S.A. 
– Jak wiemy kobiety są bardzo wymagające, 
jeśli chodzi o zakup kosmetyków. Doskonale 
wiedzą czego potrzebuje ich skóra i szybko 
eliminują mało wartościowe produkty. Po-
mocne są dla nas także opinie i sugestie na-
szego męskiego personelu, który ma zdecydo-
wanie inne kryteria odnośnie kosmetyków, 
ale i nim staramy się sprostać.

Solankowe maści i żele
Stanowią połączenie dobroczyn-

nych dla organizmu właściwości wody 
leczniczej, ekstraktów z ziół i olejków. 
Mają działanie pielęgnujące, rozluźnia-
jące i usprawniające obolałe mięśnie, sta-
wy i kręgosłup. Są idealnym środkiem 
kojącym i łagodzącym ból przy stanach 
zwyrodnieniowych oraz przy nerwobó-
lach. Maści solankowe powstały z myślą 
o osobach, które aktywnie uprawiają sport 
i cenią ruch na świeżym powietrzu.

Seria odżywczo-regenerująca –
solankowe SPA

Kosmetyki przeznaczone są do co-
dziennej pielęgnacji dla każdego rodzaju 
skóry, zwłaszcza wrażliwej i skłonnej do 
podrażnień. Dzięki zawartości mikro-
elementów Rabczańskiej Solanki, natu-
ralnych olejków i witamin, kosmetyki te 
dostarczają skórze cennych składników 
odżywczych, mają silne działanie regene-
rujące oraz hamują proces wiotczenia skó-
ry. Regularne stosowanie tej serii kosme-
tyków opóźnia procesy starzenia, łagodzi 
dolegliwości dermatologiczne, przywraca 
skórze witalność, jędrność i elastyczność. 
Lekka konsystencja sprawia, że szybko się 
wchłaniają pozostawiając na skórze miły 
i delikatny zapach zielonej herbaty.

Thermal SPA Line o zapachu passiflory
Jest to ekskluzywna linia kosmetyków 

na bazie Termalnej Rabczańskiej Solanki 
wzbogaconej kompozycją czterech olej-
ków: ze słodkich migdałów, makadamia, 

avocado i jojoba oraz z dodatkiem masła 
shea. Kosmetyki mają działanie regene-
rujące, odżywiające i nawilżające skórę. 
Przywracają jej naturalną równowagę 
poprawiając elastyczność i jędrność. Ko-
smetyki z linii „Thermal SPA” regularnie 
stosowane, przywracają blask i świeżość 
skórze, która staje się pod ich wpływem 
jedwabiście gładka i miękka. Subtelny za-
pach passiflory długo utrzymuje się na jej 
powierzchni, zapewniając poczucie kom-
fortu i luksusu.

Antycellulit i wyszczuplanie –
Lemon Grass Series

Są to kosmetyki o świeżym zapachu 
trawy cytrynowej z kompleksem wy-
szczuplającym, który wspomaga proces 
redukcji tkanki tłuszczowej, poprawia ela-
styczność i jędrność skóry. Zawarte w nich 
olejki: sojowy, oliwa z oliwek, makadamia, 
awokado, jojoba, Shea doskonale odży-
wiają i nawilżają skórę, przywracając jej 
naturalną równowagę, a mikroelementy 
rabczańskiej solanki łagodzą podrażnie-
nia i przyspieszają proces regeneracji skó-
ry. Świeży zapach trawy cytrynowej doda-
je natomiast energii na cały dzień. Dzięki 
regularnemu stosowaniu kosmetyków 
z serii Lemon Grass, skóra pozostaje 
jedwabiście gładka, jędrna i odpowiednio 
nawilżona przez długi czas.

Seria kąpielowa
Naturalne mydła zapachowe w kost-

ce, musujące kule do kąpieli, rabczańska 
sól i płyn do kąpieli wytwarzane są z na-

turalnych składników z dodatkiem Rab-
czańskiej Solanki, olejków eterycznych 
i suszonych kwiatów. Zmiękczają wodę, 
doskonale oczyszczają, pielęgnują i nadają 
skórze zdrowy wygląd. Specjalnie dobra-
ne kompozycje zapachowe ułatwiają re-
laks i odpoczynek, na długo pozostawia-
jąc intensywny aromat. Dzięki zawartości 
cennych minerałów jest to znakomicie 
zbilansowane połączenie kąpieli o właści-
wościach leczniczych z domowym SPA.

Kosmetyki dostępne są w sklepie fir-
mowym w Centrum Zdrowia i Urody 
przy ul. Orkana 49 w Rabce Zdroju, ale 
można o nie pytać w większych miastach 
Polski, w tym w Krakowie (w sieciach 
sklepów JUBILAT). Kosmetyki można 
także zamówić w sklepie internetowym 
(www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl). 

Chcąc skorzystać z promocji, albo wziąć 
udział konkursach z atrakcyjnymi nagroda-
mi warto śledzić nasz profilu na facebook-u 
(fb/RabczanskieSolanki) – zachęca Jadwi-
ga Stopka. Bożena Czupta

Uzdrowisko Rabka S.A.

Dna moczanowa, często nazywa-
na również podagrą, znana jest już od 
starożytności i nie na darmo nazywana 
była „chorobą królów”. Jej występowa-
nie wiązano z wystawnym trybem życia, 
częstym ucztowaniem, a co za tym idzie 
spożywaniem dużej ilości czerwonego 
mięsa, tłustych potraw i alkoholu. Nie-
jednokrotnie w filmach historycznych 
słyszymy o niedysponowanym królu, 
który „leży złożony podagrą”. Na do-
datek często w takich sytuacjach cho-
rzy „wspomagali” się winem lub pitnym 
miodem, które dodatkowo potęgo-
wały objawy. A właśnie m.in. alkohol, 
w szczególności czerwone wino, piwo 
i kolorowe trunki są sprzymierzeńca-
mi występowania ataków dny mocza-
nowej.

W obecnych czasach choroba jest 
już lepiej rozpoznana i wiadomo, że 
dotknąć może osoby z różnych grup 
społecznych, niekoniecznie prowadzą-
ce wystawny tryb życia.

Przyczyny występowania
Dna moczanowa to choroba me-

taboliczna. Charakteryzuje się odkła-
daniem kryształów soli kwasu mo-
czowego w stawach i innych tkankach 
(ścięgnach, nerkach) doprowadzając 
do powstania stanu zapalnego. Kwas 
moczowy jest substancją powstającą 
podczas metabolizmu takich związ-
ków, jak zasady purynowe czy kwasy 
nukleinowe.

Hiperurykemią nazywamy zwięk-
szone stężenie kwasu moczowego we 

krwi. Około 20-30 proc. osób ze zwięk-
szonym stężeniem kwasu moczowego 
we krwi zachoruje na dnę moczanową. 
Najlepsza profilaktyka tej choroby to 
zdrowy styl życia.

 Przyczyną powstania nadmiaru 
kwasu moczowego w organizmie może 
być: 
– wzmożona produkcja, spowodo-

wana m.in. nadmiarem w diecie 
produktów bogatych w puryny, 
owoców morza, czerwonego mię-
sa, fruktozy zawartej w sokach i na-
pojach gazowanych, spożywaniem 
alkoholu, przyjmowaniem niektó-
rych leków oraz zespołem metabo-
licznym – cukrzyca, otyłość, nadci-
śnienie tętnicze,

– zmniejszone wydalanie, spo-
wodowane m.in. przewlekłymi 
chorobami nerek, lekami wpły-
wającymi na pracę nerek oraz 
genetycznymi zaburzeniami wy-
dalania kwasu moczowego z or-
ganizmu.

Objawy
Najczęściej dna moczanowa do-

tyka stawu podstawy dużego palca 
(nazywana jest wtedy podagrą) i sta-
wu skokowego. Może jednak dotknąć 
inne stawy np.: kciuka (chiragra), krę-
gosłupa (rachidagra), barku (omagra) 
czy kolana (gonagra). Typowymi ob-
jawami są ostry ból zajętego stawu 
i bolesność dotykowa, zwiększona 
temperatura w obrębie stawu, obrzęk 
i zaczerwienienie.

Profilatyka
Profilaktyką dny moczanowej jest 

dbanie o prawidłowy poziom kwasu 
moczowego, poprzez zmianę stylu ży-
cia i zadbanie o:
– prawidłowe odżywianie,
– regularną aktywność fizyczną,
– utrzymanie prawidłowej masy ciała,
– odpowiednie nawodnienie organi-

zmu,
– ograniczenie spożycia alkoholu,
– kontrole i leczenie chorób towa-

rzyszących – cukrzycy, nadciśnie-
nia tętniczego, przewlekłej choroby 
nerek. 

Jak zdiagnozować dnę?
Dna moczanowa jest dosyć ła-

twa do zdiagnozowania. Jeśli wy-
stąpi u nas stan zapalny któregoś 
z wymienionych stawów i taka sy-
tuacja powtórzy się, powinno być 
to sygnałem ostrzegawczym. Może 
to zdarzyć się po udziale w różne-
go rodzaju imprezach, np. weselach, 
gdzie spożywamy większą niż zwy-
kle ilość jedzenia i alkoholu, a na 
ogół towarzyszy temu intensywna 
zabawa taneczna. Warto wówczas 
wykonać badanie stężenia kwasu 
moczowego (kosztuje około kilku-
nastu złotych). Wbrew nazwie wy-
konywane jest z krwi, a nie z moczu. 
Jeśli wynik wykaże stan podwyż-
szony lub zbliżony do podwyższo-
nego, należy skonsultować się z le-
karzem.

(źródło: NFZ MOW w Krakowie, red)

Dna moczanowa – choroba królów

Może być przyczyną bólu stawów
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Z początkiem października rozpo-
częły się konsultacje społeczne w spra-
wie poprawy układu komunikacyjnego 
osiedla Kliny. 

Zakres inwestycji obejmuje rozbu-
dowę skrzyżowań  Zawiła-Kobierzyń-
ska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Za-
wiła-Skośna, Zawiła-Borkowska  oraz 
budowę ulicy Nowa Bartla: od skrzy-
żowania z ulicą Zawiłą do ronda zlo-
kalizowanego za pętlą autobusową Kli-
ny-Zacisze (w orientacyjnym miejscu 

wskazanym w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego Kliny 
– Południe).

Konsultacje prowadzone są przez 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współ-
pracy z Wydziałem Polityki Społecznej 
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Swoje opinie i uwagi mieszkańcy 
mogą przekazać poprzez formularze 
konsultacyjne. Wypełniony i podpisany 
osobiście dokument należy dostarczyć 
do 25 października br.:

– na adres poczty elektronicznej: kon-
sultacje@um.krakow.pl  (w formie 
skanu lub zdjęcia)

– na adres siedziby Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia Urzędu Mia-
sta Krakowa: ul. Jana Dekerta 24, 
30-703 Kraków

– przez Elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje 
ZDMK – ul. Nowa Bartla”.

Szczegółowe informacje o procesie 
konsultacyjnym, jak i informacje o po-
stępach w projektowaniu dostępne są 
w miejskim serwisie inwestycji oraz na 
stronach internetowych: zdmk.krakow.
pl, razemwdialogu.pl oraz obywatelski.
krakow.pl.

(UMK, red)

Rozbudowa skrzyżowań na ulicy Zawiłej

Trwają konsultacje z mieszkańcami

W pierwszą sobotę września 
w Tyńcu odbyły się uroczystości 
z okazji 130-lecia powstania tam-
tejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Obiekty tynieckiego klubu spor-
towego wypełnił tłum mieszkań-
ców oraz zaproszonych gości, w tym 
m.in. przedstawicieli władz szczebla 
wojewódzkiego i miejskiego. W ra-
mach obchodów odbyły się zawody 
sportowe, msza święta, pokazy poli-
cji, straży pożarnej i miejskiej, a tak-
że prezentacja sprzętu strażackiego 
OSP Tyniec, jak również piknik ro-
dzinny. Ważnym punktem uroczy-
stości było przekazanie i poświęcenie 
nowych samochodów ratowniczo-
-gaśniczych, jakie otrzymali straża-
cy z Tyńca.

Tyniec to zachodnia część Dziel-
nicy VIII Dębniki miasta Krakowa. 
Do 1973 był osobną wsią. Miejsce 
jest znane głównie z XI-wiecznego 
opactwa benedyktynów, chętnie od-
wiedzanego przez turystów. Natu-

ralną granicę od zachodu i północy 
stanowi rzeka Wisła, od południa 
Tyniec graniczy ze Skawiną, a od 
wschodu z inną włączoną do miasta 
wioską – Kostrzem. Przebiega tędy 
czwarta obwodnica Krakowa w cią-
gu autostrady A4 z tzw. węzłem ty-
nieckim.

Powstanie straży pożarnej 
w Tyńcu datowane jest na rok 1891, 
a za inicjatorów uważa się Floriana 
Fircyka i Jana Szewczyka. Oprócz 
okresu okupacji jednostka działa 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 
Ważną datą dla niej jest rok 1958, 
w którym powstała remiza OSP, słu-
żąca strażakom aż do lat 80-tych, gdy 
jednostka przeniosła się do budynku 
kółka rolniczego, gdzie pozostawa-
ła aż do 2010 roku. Po ośmiu latach 
pracy udało się przystosować na po-
trzeby strażaków przekazany przez 
miasto budynek spółdzielni dzie-
wiarskiej przy ulicy Dziewiarzy (nie-
opodal poprzedniej remizy). Obiekt 

o wiele lepiej spełnia potrzeby jed-
nostki, a ochotnicy w miarę możli-
wości sami poprawiają jego funkcjo-
nalność.

– OSP Tyniec liczy obecnie 41 
członków, a czas wyjazdu zastępu ga-
śniczego następuje poniżej 5 minut 
od momentu zgłoszenia. Do dyspozy-
cji mamy nowoczesny sprzęt, ale byłby 
bezużyteczny, gdybyśmy też nie mieli 
wyszkolonych ludzi. To ich umiejętno-
ści i zaangażowanie sprawiają, że je-
steśmy skuteczni w akcjach. I za to im 
dziękuję – podkreśla Marek Sobieraj, 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
Tyniec. – Do współpracy chcemy anga-
żować też młodzież, aby kontynuowa-
ła strażackie tradycje w Tyńcu, dlate-
go na przełomie 2014-2015 roku przy 
OSP powstała młodzieżowa drużyna 
pożarnicza. Nasi ochotnicy od lat biorą 
udział w zawodach sportowo-pożar-
niczych. W remizie można zobaczyć 
półkę ze zdobytymi pucharami.

(red)

FOT. ARCHIWUM OSP TYNIEC

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Tyniec

Strażacy zyskali nowe auta bojowe

Takie zapewnienie padło ze strony 
radnych miejskich w trakcie wrześnio-
wego posiedzenia Komisji Edukacji 
Rady Miasta Krakowa, podczas które-
go obecni byli dyrektorzy dwóch dęb-
nickich szkół podstawowych SP nr 30 
z ulicy Konfederackiej i SP nr 110 z uli-
cy Skwerowej. Modernizacja tych szkół, 
by stworzyć nowe miejsca dla uczniów, 
których przybywa w tej części Krakowa 
to kierunek, jaki powinien znaleźć się 
w planach miasta.

Przepełnienie Szkoły Podstawowej 
nr 30 to problem, z którym od kilku lat 
borykają się zarówno władze miasta, 
dyrekcja szkoły oraz rodzice uczniów. 
O tym, jak można rozwiązać sytuację 
dyskutowano na wrześniowym posie-
dzeniu Komisji Edukacji RMK.

Przypomnijmy, w marcu tego roku 
odbyło się spotkanie dotyczące proble-
mów lokalowych SP nr 30 i SP nr 110. 
W 2018 roku, na zlecenie „trzydziest-
ki” została sporządzona dokumentacja, 
która zakłada przebudowę budynku 
i dostosowanie go do wymogów doty-
czących osób z niepełnosprawnościa-
mi. Kompleksowa przebudowa miałaby 
obejmować m.in. wymianę wszystkich 
instalacji, dobudowę windy oraz termo-
modernizację. Koszt szacowanych prac 
miałby wynieść ponad 7 mln zł. Doku-
mentacja zawiera również podział ist-
niejącej sali gimnastycznej na trzy sale. 
Aby pozyskać dodatkową powierzch-
nię dydaktyczną Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty (MCOO) rozwa-
żało również adaptację strychu, który 
po wykonaniu prac mógłby pomieścić 
trzy sale lekcyjne oraz sanitariaty. Koszt 
wykonania tych prac wyniósłby około 
3 mln zł, jednak, jak zaznaczyła dyrek-
tor MCOO Beata Tracka-Samborska, 
musiałby być najpierw wykonany wspo-
mniany wcześniej podstawowy remont. 
Brane pod uwagę było również zwięk-

szenie ilości miejsca poprzez nadbu-
dowę łącznika pomiędzy budynkiem 
głównym, a salą gimnastyczną. Nadbu-
dowa przewiązki mogłaby umożliwić 
stworzenie trzech pomieszczeń po 30 
m2 każde. Nie wiadomo jednak, czy ta 
opcja zgodna jest z obecnie obowiązu-
jącym prawem budowlanym. Stąd moż-
liwe, że istniałaby również konieczność 
dostosowania sali gimnastycznej lub jej 
części do nadbudowanej przewiązki. 

– Chciałabym zaznaczyć, że wyko-
nywanie tych prac, w tak dużym zakresie 
jest niemożliwe w czasie wakacji. Wszyst-
kie te prace są możliwe i są zabezpieczone 
środki w budżecie na ten cel, jednak warto 
się zastanowić, co w takiej sytuacji zrobić 
z uczniami na czas realizacji prac – tłu-
maczyła dyrektor Tracka-Samborska. 
Dodała również, iż kolejną możliwością 
poszerzenia bazy lokalowej jest moder-
nizacja mieszkania, które znajduje się 
na terenie szkoły. Jednak lokal ten jest 
zamieszkany i jedynie decyzja sądu oraz 
zapewnienie lokalu zastępczego może 
spowodować jego pozyskanie.

Obecnie dodatkowe sale lekcyjne 
SP nr 30 użycza SP nr 110. Jednak za 
dwa lata ze względu na ilość uczniów 
w SP nr 110 nie będzie takiej możli-
wości. 

– Czy bierzecie Państwo pod uwagę, 
że wówczas będziecie musieli wprowadzić 
dwuzmianowość? – pytała przewodni-
cząca Komisji Edukacji Agata Tatara. 

W odpowiedzi usłyszała od dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 30 Adria-
na Karkowskiego, iż jest to brane pod 
uwagę, jednak będzie zależało od wielu 
czynników m.in. naboru. Dyrektor SP 
nr 110 Zofia Wilczyńska zapewniła, że 
będzie w stanie przez najbliższe dwa 
lata dalej wspomagać SP nr 30 dodat-
kowymi salami lekcyjnymi na terenie 
swojej placówki.

 (RMK, red)

Problemy lokalowe podstawówki z Dębnik

Do połączenia szkół  
nie dojdzie

Dzielnice w obiektywie

Weź udział w konkursie
Jak rozwinęła się twoja dzielnica na przełomie 30 lat? Co udało się zrobić dzię-

ki działaniom Rad Dzielnic? Z czego jesteś najbardziej dumy w swojej dzielnicy? 
– możesz to pokazać i wziąć udział w konkursie fotograficznym „Trzydziestolecie 
Rad Dzielnic Miasta Krakowa”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada br. Konkurs został zorganizowany 
z okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa i ma 
charakter otwarty. Skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się fotografią, za-
równo pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Prace można przesyłać w czterech kategoriach. Organizatorem konkursu jest Mło-
dzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29 Listopada 102 i Rady Dzielnic Miasta 
Krakowa. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.rmk.krakow.pl, 
www.mdkna.krakow.pl oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa. (UMK, red)



www.kropka-gazeta.pl 7

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@gminaskawina.pl, www.gminaskawina.pl

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

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

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

 KONKURS PLASTYCZNY „Jesienne impresje”
 Termin oddawania prac: 30 października 
 Centrum zaprasza dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym z terenu Miasta 

i Gminy Skawina do udziału w konkursie. Prace należy dostarczyć lub prze-
słać na adres organizatora: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Dział Re-
alizacji Projektów Kultury, ul. Mickiewicza 7, 32 – 050 Skawina. Koordynator 
konkursu: Małgorzata Tomala, tel. 12 256 02 60, e-mail: malgorzata.toma-
la@ckis.pl. Więcej na www.ckis.pl.

 11 października godz. 17.30 – Pałacyk Sokół (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
 TEATR DZIECIOM
 Spektakl dla dzieci pt. „Bajka o Gajowym Chrobotku”, rozpocznie kolejny już 

organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie cykl zatytułowany 
„Teatr Dzieciom”.

 O spektaklu: Gajowy Chrobotek nauczy dzie-
ci jak zachować się w lesie. Stanie w obronie 
zwierząt, za co „zapłaci” stratą lasu, którym się 
opiekuje. Towarzyszyć mu będą Krecik Kamra-
tek i rusałka Józefka. Pojawi się też czarny cha-
rakter – Myśliwy Krępak, ale jak to w bajkach 
bywa, wszystko dobrze się skończy. /O! Teatr/

 15 października godz. 18.00 – Pałacyk Sokół (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
 SKAWIŃSKA AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: Ga-

sherbrum II: Mój Pierwszy Ośmiotysięcznik
 Po przerwie wraca cykl spotkań w ramach Skawińskiej Akademii Wiedzy 

i Umiejętności. Zainauguruje go Radosław Woźniak, który zabierze uczest-
ników w góry Karakorum położone w Pakistanie i opowie, jak zdobył swój 
pierwszy ośmiotysięcznik.

 Wystawa plenerowa na rynku w Skawinie 
 Centrum zaprasza na wystawę 

plenerową przygotowaną przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej i agresji sowieckiej na 
Polskę, pt. „WRZESIEŃ 1939. 
POLSKA WOBEC NIE-
MIECKIEJ I SOWIECKIEJ 
AGRESJI”. Wystawę można 
oglądać do 31 października.

 25 października, godz. 18.00 – Pałacyk Sokół (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
 MUZYCZNE PONIEDZIAŁKI: Królestwo instrumentów barokowych – 

klawesyn i flet traverso 
 Nowy sezon, nowe otwarcie i nowy cykl „Muzycznych Poniedziałków” roz-

pocznie się w subtelnych i klasycznych tonach barokowej jesieni. Z pierwszym 
koncertem po wymuszonej rocznej przerwie wystąpi zespół „Musica Graziosa” 
w składzie: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka – klawesyn oraz Paulina Tka-
czyk – flet traverso i klawesyn.

Sejmik Województwa 27 wrze-
śnia br. większością głosów przyjął 
uchwałę w sprawie wprowadzenia 
na obszarze gminy Skawina ograni-
czeń w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie 
paliw. Głosowanie w sejmiku poprze-
dziło głosowanie nad uchwałą Rady 
Miejskiej w Skawinie, która 26 maja 
br. niemal jednogłośnie wyraziła zgo-

dę na przyjęcie lokalnej uchwały an-
tysmogowej.

Przypomnijmy, że głównym założe-
niem uchwały jest zakaz spalania węgla od 
2030 roku oraz zakaz spalania węgla w in-
stalacjach, których eksploatacja rozpocz-
nie się po 1 stycznia 2023 roku.

– Przed nami jeszcze bardzo wie-
le pracy, bo za dokumentami muszą iść 
konkretne działania. Pomożemy miesz-

kańcom wymienić piece węglowe, bę-
dziemy kontynuowali przyznawanie 
wysokich dofinansowań oraz będzie-
my dołączali do nowych programów 
pomocowych” – zaznaczył Burmistrz 
Skawiny Norbert Rzepisko. 

Już dzisiaj Gmina Skawina należy 
do liderów działań walki ze smogiem, 
oferując szeroki wachlarz pomocy fi-
nansowej i doradczej. (Źródło: OP)

Lokalna uchwała antysmogowa

Została przyjęta większością głosów

Na rynku pojawił się pomnik “kopciucha” – starego, 
nieekologicznego pieca węglowego. Urządzenie przypomi-
na mieszkańcom o obowiązku jego wymiany do końca 2022 

roku. Jest to związane z wymaganiami “Uchwały antysmogo-
wej” na terenie Małopolski.

Mimo wielu akcji informacyjnych w internecie, na ze-
braniach wiejskich, w szkołach i w trakcie kontroli domo-
wych kotłowni, wciąż są mieszkańcy, którzy mogą nie wie-
dzieć o obowiązku wymiany “kopciucha” do końca 2022 roku. 
Stary, zużyty piec na rynku przyciąga uwagę i może zachęcić 
do jego zlikwidowania.

Miejsce zostało wybrane celowo. Przez rynek codzien-
nie przechodzi mnóstwo osób, a Wydział Ochrony Powie-
trza, który zajmuje się przyznawaniem dotacji znajduje się tuż 
obok (ul. Rynek 12). W uzyskaniu dofinansowania mieszkań-
com Gminy Skawina pomoże zespół ekodoradców – pracow-
ników urzędu, którzy przedstawią wszystkie dofinansowania, 
odpowiedzą na pytania oraz poprowadzą przez cały proces 
pozyskania i rozliczania dotacji. (UMiG)

Pomnik „kopciucha” 

Ma zachęcać do wymiany pieców

FOT. UMIG

Kierowcy przejeżdżający przez Ska-
winę muszą liczyć się z poważnymi utrud-
nieniami. Wkrótce zostaną zamknię-
te dwa fragmenty ulicy Krakowskiej, 
a ruch będzie prowadzony objazdami. To 
w związku z dwoma prowadzonymi in-
westycjami. 

W ramach pierwszej powstanie ron-
do turbinowe na skrzyżowaniu ulicy Kra-
kowskiej, obwodnicy Skawiny oraz ulicy 
Skotnickiej. Realizuje ją Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To 
inwestycja, na którą mieszkańcy gminy 

Zamknięcie ulicy Krakowskiej

Szykują się utrudnienia w ruchu
czekali od lat. W godzinach szczytu two-
rzą się tam korki wydłużające drogę nawet 
o kilkadziesiąt minut. Rondo sprawi, że 
ruch w obu kierunkach stanie się bardziej 
płynny, a kierowcy zaoszczędzą cenny 
czas. W ramach przebudowy skrzyżowa-
nia powstaną także ciągi pieszo-rowero-
we, przystanki autobusowe oraz oświe-
tlenie.

Druga inwestycja będzie realizowana 
na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z uli-
cą Popiełuszki. Powstaną tutaj dwa ronda 
wykonane przez prywatnego inwestora. 

Obydwie inwestycje zaczną być re-
alizowane w podobnym czasie. Ulica 
Krakowska częściowo stanie się nieprze-
jezdna dla samochodów. Utrudnienia nie 
dotyczą komunikacji miejskiej. Autobusy 
będą kursowały na swoich dotychczaso-
wych trasach. Dzięki temu rozwiązaniu 
komunikacją miejską będzie można do-
trzeć do Krakowa znacznie szybciej niż 
dotychczas. Autobus pojedzie pustą ulicą 
Krakowską i na czas prowadzonych prac 
stanie się najszybszym środkiem loko-
mocji.

Zamknięcie fragmentów ulicy Kra-
kowskiej zaplanowano na połowę paź-
dziernika, ale termin może ulec przesu-
nięciu. (UMiG)

Od września została uruchomiona 
nowa linia aglomeracyjna nr 233, która 
kursuje po Skawinie. Został także uru-
chomiony nowy przystanek autobuso-
wy dla linii nr 253.

Zmiany w komunikacji aglomera-
cyjnej na terenie gminy Skawina:
• nr 233  – autobus kursuje na tra-

sie:  „Skawina SCK”  – Skawina: 
ul. Niepodległości, ul. Mickiewi-
cza, Rynek, ul. Kazimierza Wiel-

Zmiany w komunikacji 

Nowa linia aglomeracyjna
kiego, ul. Korabnicka, ul. Popie-
łuszki, ul. Jana Pawła II, przystanek 
„Skawina” (pętla), ul. Jana Pawła 
II, ul. Popiełuszki, ul. Korabnicka, 
ul. Kopernika, ul. Wyspiańskiego, 
przystanek  „Skawina Korabniki”, 
ul. Korabnicka, ul. Popiełuszki, ul. 
Jana Pawła II, przystanek „Skawi-
na” (pętla), ul. Jana Pawła II, ul. Po-
piełuszki, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. 
Konopnickiej, Rynek, ul. Mickie-

wicza, ul. Niepodległości –  „Ska-
wina SCK”

 Linia kursuje w dni powszednie co 
50 minut, a w dni wolne co godzinę. 
Cała trasa linii jest objęta II strefą 
biletową.

• nr 253 – został uruchomiony nowy 
przystanek na żądanie o nazwie 
„Skawina Groble”, który jest zloka-
lizowany w Skawinie na ul. Radzi-
szowskiej (między przystankami 
„Skawina Radziszowska” i „Skawi-
na Os. Radziszowskie”) tylko w kie-
runku Radziszowa.

(UMK, red)
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Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
 Wisława Szymborska (1923–2012) – poetka i eseistka, laureatka literackiej nagrody Nobla
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POZIOMO:
 2)  jest nią popularna w Japonii 

tatami
 4)  sztuka walki pochodząca z Japonii
 7)  japoński sport narodowy
 8)  indyjski lub afrykański
 9)  dyplomatyczna lub urzędowa
11)  dawna stolica Japonii
13)  wymienny w długopisie
15)  odpowiedź na hasło
18)  ssąco-tłocząca
19)  orzech z mlekiem
20)  oszklona szafka z eksponatami
24)  ciężkie przeżycie
27)  roślina oleista
30)  trzecie co do wielkości miasto  

w Japonii
31)  materiał wybuchowy
32)  niesprawdzona wiadomość

PIONOWO:
 1)  Donald, ale nie Trump
 2)  … Lisa, słynny portret
 3)  zespół muzyczny z Norwegii
 4)  japońska waluta
 5)  zbiera się na dnie
 6)  miasto w Japonii położone na 

wyspie Honsiu
10)  jedna z cech samuraja
12)  wojskowe polecenie
13)  krótka wyprawa za miasto
14)  miasto z browarem
16)  nabycie towaru
17)  podkręcał go Wołodyjowski
21)  wyspa koralowa otaczająca 

lagunę
22)  elektryczny model samochodu 

japońskiej marki
23)  kładka na statek
25)  konto osobiste w banku
26)  wymysł, obalona legenda
28)  świadoma część osobowości
29)  klub sportowy z Aten

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 18 października br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.

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

Nagrodą są vouchery (4x100 zł) na usługi kosmetyczne (zabiegi, masaże,  
rytuały japońskie) w YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody w Skawinie. 

Nagrody (imienne vouchery) będą do odbioru osobistego w siedzibie Sponsora.

Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród


