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GINEKOLOG

przewlekłe zmęczenie?
mrowienia, drętwienie kończyn?

BORELIOZIE

Wykonujemy również badania oraz terapię na obecność:

pasożytów
ZDROWIE I URODA: Implanty jednego
dnia
GABINET STOMATOLOGICZNY

* wirusów

* grzybów

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

690 590 778
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Magazyn Dzielnicy VIII Dębniki
Kaufland zamiast Tesco. I co dalej?
Os. Podwawelskie ma przepompownię

I Piętro
www.mdvital.pl

Gabinet czynny:
poniedziałek-czwartek 14.00-20.00; piątek 8.00-20.00; soboty do godz. 13.00
Rejestracja: 12 656 34 33, 79 656 34 33

M. Bobrzyńskiego

Biblioteka
papieska CAMPUS
Grota Roweckiego

19a
19

GABINET GINEKOLOGICZNY

GABINET PRYWATNY
USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel
specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
PROMIS
PASAŻ
RUCZAJ
Produkty
ul. Raciborska 17,
Kraków Aluminiowe Skawina
32-050
Skawina
ul. Piłsudskiego
23
TEL. 12/ 658
52 28;
606 914
950
e-mail: info@npa.pl  www.npa.pl
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl
pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
ŻALUZJE

ROLETY
zatrudni
MOSKITIERY FOLIE
OPERATORÓW MASZYN PRODUKCYJNYCH
www.pzuruczaj.pl
w wydziałach produkcyjnych
UWAGA!
w ruchu ciągłym,
3-zmianowym systemie pracy
Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z Bliższe
tarasu od informacje:
ulicy Szuwarowejtel. 12 276 08 05

CENTRUM DERMATOLOGII

dermatologia ogólna i estetyczna
dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)
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PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
PEŁNY ZAKRES ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH:
stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia – implanty

Chmieleniec

KRAKÓW
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ul. Miłkowskiegostr.
23
Kraków - Ruczaj

Tramwaj ruszył – zmiany w komunikacji

str. 5

* bakterii

które mogą być przyczyną dolegliwości jelitowych!!!

Czy z Ruczaju znikną autobusyREJESTRACJA
nr 114,/ INFORMACJA
178 i 194?

Udar dotyka coraz młodszych
Problemy pacjentów po COVID-19
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Te i inne objawy mogą świadczyć o
2011 – rok trudnych spraw i nieoczekiwanych
zmian – rozmowa Mirosławem Gilarskim
str. 3
NIE CZEKAJ! PRZYJDŹ I ZBADAJ SIĘ!

str. 4

Magazyn Gminy Skawina
Ulica Krakowska jest zamknięta
Kolejny odcinek obwodnicy otwarty

STOMATOLOG

Czy masz częste:
bóle i zawroty głowy?
Magazyn Dzielnicy: Wspomnienie wigilijnych spotkań, Przyszłość
Klinów

WWW.STANMED.COM.PL
– radnym Rady Miasta Krakowa
UL. CHMIELENIEC 19/U1, KRAKÓW-RUCZAJ

Metropolia Krakowska – wymiana pieców
Program Ochrony Środowiska 2020-2030

Zdrowie i Uroda 

W NUMERZE M.IN.  W NUMERZE M.IN.
 W NUMERZE M.IN.
bóle stawów? problemy ze snem?

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE

Teatr na jesienne wieczory
Film, który warto zobaczyć
Andrzejki w TAURON Arenie Kraków

KRAKÓW

UKAZUJE
SIĘ1. NA
TERENIE
VIII
DĘBNIKI
WYDANIE
UKAZUJE
SIĘ WDZIELNICY
KRAKOWIE I W
SKAWINIE

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

& 12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl

KUPIĘ

MEBLE
PRZEDWOJENNE
lub ANTYKI

603 15 44 11

PROMIS
UL. LIPIŃSKIEGO 7

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

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

Z REKLAMĄ 10% RABATU
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Co? Gdzie? Kiedy?
Teatr na jesienne wieczory

Co na krakowskich scenach w listopadzie?
UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kraków

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY
ul. Kamieniecka 16
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

ul. Babińskiego 69

ul. Komandosów 8

Teatr to miejsce wyjątkowe. Przekraczając jego próg trafiamy do innego świata zostawiając rzeczywistość za
sobą i to bez względu na wiek. Po przerwie wymuszonej pandemią teatry znów
prześcigają się w propozycjach. Warto
więc śledzić ich repertuar. Każdy zapewne znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Teatr Bagatela
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
•

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

TERESKO

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

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

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

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

Sklep, ul. Bogucianka (rondo), TYNIEC
Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC

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

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

•

„Śmierć pięknych saren” – spektakl oparty na zbiorze opowiadań
czeskiego pisarza Oty Pavla z 1971
r. „Śmierć pięknych saren” to książka o dzieciństwie, o ojcu, o rybach
i ich łowieniu, o wojnie wreszcie.
Sarny też są ważne, ale pojawiają
się tylko przelotnie, gdzieś w tle,
zwykle po to, by zginąć zabite przez
pewnego sympatycznego kłusownika lub jego dziwnie inteligentnego psa o imieniu Holan.

„Ryzykowna forsa” – jak żyć
na koszt opieki społecznej, osiągając rocznie dochód 25 000 funtów
(bez podatku)? Wymaga to sporej
kreatywności i żelaznych nerwów,
ale dopóki na waszym progu nie stanie kontrola z urzędu – co przydarza
się bohaterowi tej sztuki – zapewnia względny spokój. A jeśli jeszcze
nadciąga kontrola kontroli, a żona
bierze was za transwestytę, cóż...

Teatr Ludowy
•

„Anioły w Ameryce” – autorska
interpretacja tekstu Tony’ego Kushnera, będącego amerykańską
epopeją, którą sam autor nazwał
„gejowską fantazją na motywach
narodowych”. Opowieść o tym, jaka
jest cena prawdy, wolności i indywidualizmu, która okazuje się boleśnie
aktualna szczególnie dziś, szczególnie w Polsce.

„BEZMATEK” – TEATR LUDOWY
FOT. KLAUDYNA SCHUBERT

•

•

DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42
Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a
Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23
favorit
ul. Kobierzyńska 93

Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

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

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

Euro-Sklep
ul. Jahody 2
Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

Skawina

„ŚMIERĆ PIĘKNYCH SAREN” – TEATR BAGATELA

•

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

•

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

•

•

•

Miejska Biblioteka
Publiczna w Skawinie
ul. W. Sikorskiego 18
ul. 29 Listopada 21

ul. Jana Pawła II 65
ul. 29 Listopada 21

•
ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Torowa 16 C

„Bagatela śpiewa” – rewia przypomni kultowe pieśni i monologi z Piwnicy pod Baranami, przeboje Marka Grechuty, Zbigniewa
Wodeckiego i Andrzeja Zauchy.
Przywoła wyjątkową atmosferę artystycznej kawiarni, Studenckiego
Festiwalu Piosenki i wyrafinowanego kabaretu.
„Szalone nożyczki” – to komedia
kryminalna z niespodzianką rozgrywająca się w wyjątkowym krakowskim salonie fryzjerskim, nad
którym mieszka upiorna pianistka.
a właściwie mieszkała. Czterech
podejrzanych, dwóch policjantów,
narzędzie zbrodni i cała widownia
świadków!
„Mayday odnowa” – brawurowa
i jedna z najsłynniejszych fars – teraz w absolutnie zaskakującej odsłonie
„Pomoc domowa” – w spektaklu
publiczność odnajdzie wszystkie
chwyty klasycznej farsy. Dla rezolutnej pokojówki Nadii nowa praca
oznacza nowe kłopoty, choć entuzjastycznie oddający się romansom
chlebodawcy pozwalają jej drenować swoje portfele i barek.
„Wieczór kawalerski” – wbrew
pierwszej sugestii, sztuka traktuje
o poranku po wieczorze kawalerskim i jego nieoczekiwanych konsekwencjach. Na dwie godziny przed
planowaną ceremonią niedoszły pan
młody budzi się skacowany w zarezerwowanym na noc poślubną apartamencie u boku pięknej, acz zupełnie sobie nieznanej dziewczyny…

FOT. PIOTR KUBIC

•

•

•

•

•

„Głos ludzki/Piaf ” – teatralny
monodram Jeana Cocteau będący studium kobiecej wrażliwości
i samotności, w którym głos ludzki wybrzmiewa poprzez na wskroś
dojmujące piosenki Edith Piaf
w brawurowych aranżacjach Abla
Korzeniowskiego. Spektakl w wykonaniu Małgorzaty Krzysicy.
„Andżej Śniegu / Monodram łobuzerski wzniosły” – to impresja autobiograficzna, monodram
autorstwa i w wykonaniu legendy nowohuckiej sceny – Andrzeja
Franczyka.
„Wszystko o kobietach” – to napisana z matematyczną precyzją –
przez mężczyznę – sztuka o kobietach. Skonstruowana jak misterna
układanka z puzzli. Jednak każda
z bohaterek bardziej niż babą jest
tutaj człowiekiem.
„Gdy przyjdzie sen” – tragikomedia ludzkich zachowań, kryminał
i tragedia miłosna w jednym. Historia zrodzona z pragnienie innego, intensywnego życia, miłości,
luksusu, chwili, w której czując się
jak uwięziony, kolorowy ptak, chce
się odlecieć w nieznane… Wiejska
wspólnota jest jak małe laboratorium, w którym można obserwować najbardziej pierwotne ludzkie
instynkty jak pod mikroskopem.
„Kolacja dla głupca” – komedia –
wygodnie i dostatnio żyjące towarzystwo z wyższych sfer Paryża zabawia się regularnie organizując co
wtorek kolacje, na które przyprowadzają życiowych nieudaczników.

•

•

•

To rodzaj gry-konkursu, wygrywa
ten, kto przyprowadzi największego niedojdę.
„Bezmatek” – Wstrząsający do bólu
spektakl inspirowany książką nagrodzonej paszportem „Polityki”
Miry Marcinów. Opowiada o doświadczeniu śmierci bliskiej osoby,
ale też o tym jak z czasem zmienia
się rozumienie dawnych zależności.
„Sarenki” – tzw. czeska komedia.
Czterech życiowych nieudaczników: dyrygent, który w wypadku
stracił powieki, cierpiący na gigantyzm mykolog, nieśmiały urzędnik
skarbówki i bezrobotny wynalazca oraz cztery niezwykłe Sareneki,
które mogą spełniać życzenia, to
bohaterowie spektaklu.
„Wszystko o mężczyznach” – to
dramaturgiczne wznowienie tematu znanego ze spektaklu „Wszystko o kobietach”. Tym razem oparty o męski świat, wykreowany ze
strzępów rozmów podsłuchanych
w siłowni, deklaracji składanych
przy kieliszku, buńczucznych gróźb
mafiosów z półświatka, nie do końca
twardych męskich rozmów, w sytuacjach, kiedy staje się wobec utraty
najbliższych… – Iwona, księżniczka Burgunda – to spektakl oparty
o pierwszy tekst dramatyczny, który
wyszedł spod pióra wielkiego cynika, Witolda Gombrowicza.
„Boska” – słodko-gorzka komedia oparta na dziele brytyjskiego
dramatopisarza Petera Quiltera
i opowieść o bogatej, ekscentrycznej Florence Foster Jenkins, której
brak talentu nie przeszkodził w zrobieniu międzynarodowej kariery.
„Akt równoległy” – opowieść o trudach tego „pierwszego”skoku w boku
i małżeńska komedia omyłek, ale czy
tylko? Tak naprawdę jest jeszcze jeden ważny, tajemniczy bohater…
„Sąsiedzi” – to psychologiczny, komediowy thriller rozgrywający się
w realiach polskiej prowincji. Historia jakże częsta – młode małżeństwo porzuca miasto i wyprowadza
się na wieś. Tak jak wszyscy „uciekinierzy z miejskiej dżungli”, tak
i oni, naiwnie marzą o szczęśliwym,
prostym życiu, w zgodzie z naturą,
na własny rachunek i w zwolnionym tempie. Jednak już od pierwszego dnia, rzeczywistość zaczyna
dyktować własne warunki.

Więcej informacji o spektaklach,
terminach i biletach na stronach internetowych teatrów: www.bagatela.pl.
oraz www.ludowy.pl.
(red)

www.kropka-gazeta.pl
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Andrzejki w TAURON Arenie Kraków

Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 25 na osiedlu Podwawelskim w Krakowie

Bezpłatny trening dla 6-latków już w grudniu
Muzyka rozrywkowa
tym razem symfonicznie
Po pandemicznej przerwie do TAURON
Areny Kraków znów zjeżdżają gwiazdy muzyki
rozrywkowej, a ich prawdziwa kumulacja szykowana jest na ostatnią, andrzejkową niedzielę listopada. W niepowtarzalnej, symfonicznej odsłonie będzie można posłuchać m.in. Kayah, Beaty
Kozidrak, Urszuli czy przedstawicieli młodszego
pokolenia artystów – Michała Szczygła oraz Viki
Gabor, reprezentantki Polski podczas Eurowizji
Junior w 2019 roku. Wyjątkowy występ zapowiedział także Grzegorz Markowski, który niedawno
oficjalnie zakończył karierę z zespołem Perfect.
Pod batutą słynnego dyrygenta i kompozytora Przemysława Pasternaka, tworzona przez
wybitnie uzdolnionych studentów i wykładowców topowych akademii muzycznych oraz doświadczonych muzyków, Polska Orkiestra Muzyki Filmowej zagra
akompaniament dla największych hitów.
– Szykujemy prawdziwą gratkę dla wielu pokoleń miłośników muzyki rozrywkowej. Tym razem znane hity gwiazd, które uświetnią koncert usłyszymy w zupełnie
niepowtarzalnej wersji – symfonicznie – zapowiada Maestro Przemysław Piotr, dyrygent Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej dyrektor oraz założyciel.
Koncert Sympho Star odbędzie się 28 listopada br. Bilety dostępne są w sieci
eBilet.pl oraz Eventim.
(red, UMK)

„Jestem przezroczysty”, czyli porozmawiajmy o depresji

Film, który warto zobaczyć
Okres izolacji, nauka zdalna, brak
kontaktów z rówieśnikami, a także lęk
o zdrowie swoje i bliskich negatywnie
wpłynęły na stan psychiki dzieci i młodzieży. Psychologowie i psychiatrzy alarmują, że liczba młodych ludzi leczonych
z powodu zaburzeń psychicznych lub behawioralnych systematycznie wzrasta.
Wychodząc naprzeciw tym problemom
w ramach programu „Bezpieczny Kraków” powstał film pt. „Jestem przezroczysty”. Film porusza temat depresji
wśród młodych ludzi.
Reżyserem obrazu jest Daniel Rusin, znany również jako „Reżyser życia”. Obok Mariana Dziędziela, Piotra
Cyrwusa czy Cezarego Łukaszewicza w filmie wzięli udział także aktorzy młodego pokolenia: Jakub Janota-Bzowski, Małgorzata Heretyk-Musiał
czy Ernest Musiał.
– Film zmusza do myślenia i nie daje
jednoznacznej odpowiedzi. Mamy nadzieję na szeroką dyskusję o depresji nie tylko podczas lekcji wychowawczych w szkołach, ale również w domach – mówił
podczas prezentacji filmu wicedyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Mariusz Kaczmarek, organizator
kampanii. – Zależy nam, aby terapia i korzystanie z pomocy specjalisty psychologa

czy psychiatry nie powodowało stygmatyzacji i nie było tematem tabu – zaznaczył.
Piotr Cyrwus, który w filmie gra
ojca jednego z głównych bohaterów,
podczas premiery podkreślał, iż zwykle
nie zauważamy starszych osób, a także
oni często cierpią z powodu samotności oraz wykluczenia. Apelował, abyśmy
byli uważni na innych. Historia relacji,
która nawiązała się w filmie pomiędzy
sąsiadami – starszym samotnym panem
i młodym zagubionym człowiekiem –
pokazuje, jak takie wzajemne wsparcie
może okazać się pomocne dla obu stron.
Producent filmu Jakub Marczyński dodał, że ta opowieść była inspirowana życiem i prawdziwą historią.
– Film mimo swojej głębi ma bardzo pozytywny wydźwięk. Oglądając
go po raz pierwszy zwróciliśmy uwagę
na coś innego, czyli nie na tragiczny finał, ale na to jak możemy sobie pomóc –
po prezentacji podsumowała Jolanta
Bień specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej z poradni Krakowski
Ośrodek Kariery.
Film docelowo będzie wyświetlany
uczniom podczas lekcji wychowawczych,
ale dedykowany jest również rodzicom.
Dostępny jest w internecie (www.bezpieczny.krakow.pl, serwis YouTube).
(red, UMK)

Rodzicu! Zastanawiasz się nad
wyborem szkoły i klasy? Nie wiesz czy
dziecku spodoba taka forma aktywności? Już teraz masz szanse sprawdzić to
osobiście.
Klub Sportowy PODWAWELSKI
zaprasza na bezpłatne treningi przygotowawcze do pierwszej klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie.
Szkolenie sportowe prowadzone jest
w dwóch dyscyplinach: AKROBATYKA i TANIEC.
Pierwszy mikołajkowy trening
odbędzie się 11 grudnia br. o godzinie 11.00 w siedzibie Klubu Sportowego PODWAWELSKI przy
ulicy Komandosów 21 w Krakowie
(os. Podwawelskie). Należy zabrać
strój i obuwie sportowe, dobry humor
i koniecznie „coś mikołajowego”. Dla
wszystkich ćwiczących Klub przygotował prezenty. Obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału dziecka –
tel. 12 266 54 05 lub 501 702 640.
Warto przypomnieć, że początki działalności Klubu Sportowego
PODWAWELSKI sięgają 1981 roku.
W 2018 roku Klub został nagrodzony Medalem Polonia Minor i Pucharem Marszałka Województwa Małopolskiego za działalność w dziedzinie
rekreacji ruchowej oraz krzewienie
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym samym roku

JĘZYK ANGIELSKI
dla dzieci i młodzieży

•

LEKCJE INDYWIDUALNE

KOREPETYCJE

• skutecznie
w przyjaznej atmosferze

•

• biblioteczka
sala multimedialna

Doświadczona nauczycielka zaprasza.

FOT. KADR Z FILMU

Akrobatyka Sportowa – Sport Taneczny – Rock’n’Roll Akrobatyczny.
– Nasi uczniowie i absolwenci, to
wielokrotni Mistrzowie Polski i zwycięzcy zawodów międzynarodowych. W tegorocznych rozgrywkach, które odbyły się
w październiku, w Krakowie wytańczyli
w pięknym stylu Mistrzostwo Świata formacji quattro. To największe osiągnięcie
krakowskich par i trenera Szymona Szuleckiego – mówi Dorota Lipka-Nowak z KS
PODWAWELSKI. – Jednak najważniejszą przesłanką klubu jest tworzenie
dzieciom i młodzieży przestrzeni, w której mogą realizować swoje pasje i talenty,
by mogli wyróść na sprawnych i zdrowych
młodych ludzi – podkreśla Dorota Lipka-Nowak z KS PODWAWELSKI.
(rp)

Rock’n’Roll Akrobatyczny w wykonaniu najmłodszych budzi szczególny podziw.

Tegoroczna klasa sportowa w SP 25 gotowa jest by podjąć taneczne wyzwania.

501 454 923



Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek
Majchrowski nadał Klubowi odznakę
Honoris Gratia w uznaniu zasługi dla
miasta i jego mieszkańców.
Klub zrzesza ponad 700 członków,
prowadzi treningi sportowe i zajęcia
w siedmiu sekcjach, w tym pięciu sportowych: Rock’n’Roll Akrobatyczny, Tenis Stołowy, Boks, Gimnastyka, Sporty Lotnicze-Modelarstwo oraz dwóch
rekreacyjnych: Fitness, Siłownia. Jest
też organizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, m. in.
Mistrzostw Świata, Europy czy Pucharu
Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym.
Od roku 2008 Klub współpracuje
ze Szkołą Podstawową nr 25 w Krakowie prowadząc klasy sportowe o profilu

www.earlyenglish.simplesite.com

FOT. KS PODWAWELSKI

FOT. KS PODWAWELSKI

4

Kraków

Metropolia Krakowska

LISTOPAD 2021
Kraków najlepszy do pracy zdalnej

Wzrasta zainteresowanie wymianą pieców Miasto pierwsze w rankingu
W pierwszym półroczu 2021 r.
w gminach Metropolii Krakowskiej
(Zielonki, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś, Świątniki Górne,
Niepołomice, Michałowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Skawina, Zabierzów,
Mogilany, Czernichów, Wieliczka, Biskupice) wymieniono 587 kotłów. To
zaledwie 2 proc. pieców przeznaczonych do likwidacji – wynika z moni-

toringu wymiany „kopciuchów” prowadzonego w ramach inicjatywy „600
dni dla czystego powietrza”. Najwięcej
kotłów wymieniono w Liszkach (114),
biorąc jednak pod uwagę liczbę wymienionych urządzeń w stosunku do liczby budynków, w których działają stare kotły (na podstawie inwentaryzacji),
do gmin z najlepszym wynikiem dołączyły także Zielonki. W pierwszym
półroczu zlikwidowano tam
ponad 10 proc. wszystkich
„kopciuchów”.
Rośnie natomiast liczba
wniosków o dotację do wymiany kotła. Łącznie złożono blisko 2,5 tys. wniosków,
z czego połowę w ramach
programu „Czyste powietrze”, a 1240 w ramach programów gminnych. Jest więc
nadzieja, że tempo likwidacji starych kotłów wokół Krakowa może w końFOT. BOGUSŁAW ŚWIERZOWSKI / KRAKOW.PL cu przyspieszyć. Najwięcej

Program Ochrony Środowiska 2020–2030

Powstał nowy dla Krakowa
20 października br. na sesji Rady
Miasta odbyło się pierwsze czytanie
Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Krakowa na lata 2020–2030,
który będzie jednym z ważniejszych
dokumentów określających politykę
miasta w zakresie ochrony środowiska.
Jest on powiązany z innymi programami i projektami ujętymi w „Strategii
Rozwoju Krakowa 2030. Tu chcę żyć.
Kraków 2030”.
Celem nowego programu jest
przede wszystkim określenie niezbędnych działań miasta na rzecz poprawy
ochrony środowiska do 2030 roku. Racjonalna gospodarka zasobami oraz konieczność ochrony środowiska nie może
wykluczać rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa.
Zadaniami strategicznymi programu są m.in. ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych, racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów zieleni

i lasów, wzrost udziału terenów zielonych
na obszarach zagospodarowanych, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
aspektów ochrony środowiska, utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, czy prowadzenie
racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej. Lista priorytetów jest znacznie dłuższa i obejmuje swoim zakresem również
ograniczenie ilości powstających odpadów, zachowanie jak najlepszego stanu
gleby, poprawę i utrzymanie dobrej jakości powietrza, przeciwdziałanie powodziom, ograniczanie zużycia energii
i wykorzystywanie jej ze źródeł odnawialnych, poprawę klimatu akustycznego, czy wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców.
W programie znajdziemy też analizę
SWOT, która polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

Sygnalizacja świetlna

Zgłoś problem
Miasto uruchomiło adres mailowy:uwagi.sygnalizacja@um.krakow.pl,
pod którym każdy uczestnik ruchu drogowego może zgłosić uwagi do działającego programu sygnalizacji świetlnej
na terenie Krakowa.
W Krakowie działa około 300 skrzyżowań,a także przejazdów tramwajowych
i przejść dla pieszych poza skrzyżowaniami, na których ruch reguluje sygnalizacja świetlna. Sprawność jej działania jest
na bieżąco monitorowana przez pracowników Wydziału Miejskiego Inżyniera
Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Jednak
z uwagi na fakt, że 80 procent sygnalizacji

FOT. PIXABAY.COM

wniosków złożono w Skawinie
(438), Wieliczce (421) i Liszkach (262).
Można założyć, że jeśli tempo składania
wniosków o dofinansowanie wymiany
kotłów nie spadnie, najszybciej z wymianą poradzą sobie Zielonki, Liszki,
Wielka Wieś i Skawina.
– To dobry sygnał, że rośnie liczba osób zainteresowanych wymianą
nieefektywnych, starych kotłów. Liczymy, że na zwiększenie tego tempa wpłyną planowane przez gminy kampanie
– mówi Andrzej Guła z Polskiego
Alarmu Smogowego. – Pamiętajmy
jednak, z jakim zadaniem musimy się
zmierzyć: tylko w samym „obwarzanku”
pozostało prawie 22 tysiące „kopciuchów”
do likwidacji. Co zamierzają włodarze
i obywatele takich gmin, jak Wieliczka czy Biskupice, w których wymieniono poniżej 1 proc. swoich „kopciuchów”?
Prawo mówi, że od 1 stycznia 2023 r.
użytkowanie tych kotłów będzie zakazane i karane.
(UMK, red)
•

S (Strengths) – mocne strony:
wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,
• W (Weaknesses) – słabe strony:
wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,
• O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej
zmiany,
• T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo
zmiany niekorzystnej.
Analiza pokazuje mocne i słabe
strony miasta, jak również szanse i zagrożenia w kontekście ochrony środowiska.
Program konsultowali oraz zgłaszali uwagi także mieszkańcy oraz
jednostki organizacyjne i spółki miejskie. Na sesji 17 listopada odbędzie
się II czytanie i głosowanie programu
Ochrony Środowiska.
Z całym dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Krakowa (www.bip.krakow.pl).
(UMK, red)
świetlnej jest włączonych do Systemu
Sterowania Ruchem, w ramach którego
funkcjonują mechanizmy automatycznego dostosowywania programów do warunków ruchu, może się zdarzyć sytuacja, że na czas nie zostaną zauważone
wszystkie nieprawidłowości w ich działaniu. Dlatego, tak ważne są spostrzeżenia i informacje od każdego uczestnika
ruchu drogowego (pieszego, rowerzysty,
kierowcy), dotyczące odmiennej niż dotychczasowa pracy urządzeń sterujących
lub sygnalizacyjnych.
W mailu należy podać: datę, godzinę, miejsce (skrzyżowanie) oraz kierunek jazdy, w którym występowały
utrudnienia.
Przypominamy również, że pod całodobowym numerem telefonu 12 616
75 55 (infolinia Zarządu Dróg Miasta
Krakowa) można zgłaszać zaobserwowane usterki techniczne (awarie) sygnalizacji świetlnej takie, jak m.in. spalenie
się „żarówki” (światło ciemne), uszkodzenia infrastruktury sygnalizacyjnej,
błędne działanie sygnałów akustycznych lub akty wandalizmu.
(UMK, red)

FOT. BOGUSŁAW ŚWIERZOWSKI/KRAKOW.PL

Kraków zdobył pierwsze miejsce
w rankingu przeprowadzonym przez
portal expatriateconsultancy.com. Zestawienie prezentuje europejskie miasta najlepsze pod względem pracy zdalnej. Tuż
za Krakowem uplasowała się Lizbona.
Kryteria, według których oceniane
były poszczególne miasta w rankingu to:
• prędkość internetu dostępna w mieście,
• koszty utrzymania,
• pozycja kraju w rankingach łatwości prowadzenia działalności gospodarczej,
• doświadczenie pracowników serwisu podczas wizyty w mieście.
W tym roku Kraków znalazł się również na szczycie listy europejskich miast
OVO, według serwisu podróżniczego
Ovonetwork. W rankingu prezentującym najlepsze miasta do pracy zdalnej,
wyróżniono łącznie 142 miasta. W tym
zestawieniu za Krakowem znalazł się
Wiedeń, a na trzecim miejscu uplasowała się rumuńska Timisoara. W pierwszej
dziesiątce znalazły się także inne polskie
miasta: Łódź, Poznań i Warszawa.
W rankingach OVO pod uwagę zostały wzięte dodatkowe czynniki:
• średni miesięczny koszt wynajmu
przestrzeni coworkingowych,
• koszt biletu miesięcznego,
• miesięczny koszt członkostwa na siłowni,
• przeciętna znajomość języka angielskiego wśród mieszkańców,
• wskaźnik przestępczości.

to szczególnie widoczne już w czerwcu. W drugim kwartale tego roku popyt na powierzchnie biurowe wyniósł
w Krakowie ponad 49 tysięcy metrów
kwadratowych, a to oznacza, że Kraków
utrzymał pozycję lidera. Może to zwiastować początek stabilizacji na rynku.
Popyt na powierzchnie biurowe:
• pierwszy kwartał 2021 r. – 26 685
• drugi kwartał 2021 r. – 49 657
• trzeci kwartał 2021 r. – 30 684
Należy jednak podkreślić, że przed
pandemią popyt na powierzchnie biurowe wzrastał z roku na rok, odnotowując w kolejnych latach, aż do 2019
roku, znaczny wzrost zainteresowania
najemców.

Co dalej z powierzchnią biurową?

Rynek biurowy w Krakowie będzie
w dalszym ciągu zyskiwał nowoczesne
powierzchnie. W najbliższych latach
planowane jest ukończenie około 207
tysięcy metrów kwadratowych. Największa powierzchnia biurowa ma pojawić się na rynku w 2022 roku. Jest to
spowodowane wstrzymaniem budów
w okresie pandemii oraz obserwacją deweloperów, w jakich kierunkach podąża
rynek. Pomimo utrzymującego się słabszego popytu na powierzchnię biurową
niż przed pandemią, prognozy miasta dla
sektora biurowego są pozytywne. Knight
Frank przeprowadził badanie wśród globalnych klientów firmy, w którym wzięły
udział 373 firmy, zatrudniające na świecie niemal 10 mln osób. Wynika z niego,

FOT. OVO NETWORK

Mimo widocznych na początku 2021 roku skutków pandemii, wraz
z upływem kolejnych miesięcy można
było zaobserwować wzrost zainteresowania powierzchnia biurową. W porównaniu z sytuacją rynkową w innych dużych miastach – w Krakowie nastąpiło
ożywienie na rynku w tym sektorze. Było

że aż 90% ankietowanych uważa biuro
za strategiczne narzędzie dla swojej firmy i nie będzie z niego rezygnować, część
jednak przewiduje zmiany.
Dodatkowe informacje na temat rankingu expatriateconsultancy.com na stronie www.thefirstnews.com.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
Udar mózgu

Dotyka coraz młodszych ludzi
Udar mózgu jest trzecią najczęstszą
przyczyną śmierci, zaraz po chorobach
serca i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności w Polsce. W naszym
kraju co 7 minut ktoś ma udar, a co 18
minut ktoś umiera w wyniku udaru.
Może dotyczyć każdego z nas, a ryzyko
rośnie wraz z wiekiem i obciążeniem innymi chorobami.

Czym jest udar?

Udar mózgu to stan bezpośrednio
zagrażający życiu lub zdrowiu, spowodowany uszkodzeniem tkanki mózgowej przyczynami naczyniowymi.
Ze względu na mechanizm udaru
można wyróżnić:
• udar niedokrwienny – powstaje
w wyniku zamknięcia tętnicy i ograniczenia dopływu krwi do mózgu;

•
•

udar krwotoczny – powstaje w wyniku krwotoku śródmózgowego
lub podpajęczynówkowego;
udar żylny – powstaje w wyniku zakrzepicy zatok żylnych mózgowia.

Czy zawsze jest ciężki?

Nie. Można doświadczyć tzw. mini-udarów (TIA). Objawy mogą być takie same, jak w pełnym udarze, ale
szybko ustępują (nawet w ciągu godziny). Mini-udar nie pozostawia po sobie
żadnych skutków, lecz jest to zwiastun
dużego udaru. Szacuje się, że po przebytym mini-udarze w 20% przypadków
dochodzi później do dużego udaru.

Czy można mieć tylko raz w życiu?

Nie. Wśród osób, które przeżyły
udar mózgu 10% doświadcza drugiego
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Zdrowie i Uroda
udaru. Wystąpieniu pierwszego i kolejnego można zapobiegać poprzez leczenie i zmianę stylu życia.

•

Jak można zapobiegać udarowi?

Ograniczyć ryzyko udaru możemy wprowadzając zdrowe zmiany
w naszych codziennych nawykach.
Utrzymanie prawidłowej masy ciała
i zdrowe odżywianie, regularne posiłki są bardzo istotnym czynnikiem.
Ogranicz spożywanie m.in. produktów przetworzonych, tłuszczów zwierzęcych (zastąp je roślinnymi) oraz soli
czy cukru. Cukier i słodycze można
zastąpić owocami i orzechami. Wprowadź do swojej diety więcej warzyw,
roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych,
niskotłuszczowych
produktów mlecznych czy ryb. Warto też mieć pod kontrolą wszelkiego
rodzaju używki (papierosy, alkohol),
a najrozsądniej jest z nich zrezygnować. Nie mniej ważna od żywienia
jest aktywność fizyczna. Zalecane są
wszelkie formy ruchu dostosowane
do możliwości naszego organizmu.
Warto je skonsultować ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.
Powinniśmy również monitorować
i prawidłowo leczyć choroby współistniejące m.in. nadciśnienie tętnicze,
cukrzycę, hipercholesterolomię, migotania przedsionków, miażdżycę. Zapobiegać udarowi można też wykonując
regularnie badania (zwłaszcza po ukończeniu 40.roku życia):
• Ciśnienie tętnicze – główny czynnik ryzyka udaru. Nadciśnienie
może się pojawić już po 30. roku
życia, a u 40-latków występuje u 1
na 3 osoby.

•

•

Akcja (rytm) serca – nierówna akcja serca lub podwyższona
częstotliwość akcji serca mogą
świadczyć o zaburzeniach rytmu
serca np. migotaniu przedsionków. Ocenia się, że jeden na sześć
udarów stanowi powikłanie ich
migotania. Prawidłowa akcja serca w spoczynku to zakres 60–100
uderzeń na minutę.
Lipidogram – badanie poziomu
cholesterolu z podziałem na 4 poziomy: cholesterol całkowity, zły
cholesterol LDL, dobry cholesterol
HDL, trójglicerydy
Poziom glukozy – podwyższony
poziom może świadczyć o cukrzycy,
a szacuje się, że 20% zgonów u diabetyków jest wynikiem chorób naczyń mózgowych.

Objawy udaru

W przypadku podejrzenia udaru
mózgu liczy się każda minuta. Im szybciej zostanie udzielona profesjonalna
pomoc, tym większe szanse chorego
na przeżycie i zachowanie sprawności.
Udaru, u większości osób, nie poprzedza żaden sygnał ostrzegawczy. W razie wystąpienia choćby jednego z poniższych objawów należy natychmiast
wezwać karetkę:
• twarz: zmiany po jednej stronie
twarzy, np. opuszczenie kącika ust,
oka, niemożność uśmiechnięcia się,
zastygnięcie jednej połowy twarzy,
skrzywienie jednej strony twarzy
• kończyny: osoba dotknięta udarem nie będzie w stanie podnieść
obu ramion do góry jednocześnie
z powodu ich osłabienia, brak czucia w kończynach po jednej stronie

•
•
•
•
•

ciała, osłabienie kończyn po jednej
stronie ciała
ciało: drętwienie jednej połowy ciała; zaburzenia czucia po jednej stronie ciała
mowa: bełkotanie, niemożność dokończenia zdania, mowa niewyraźna
chód i postawa: chwiejny chód –
nawet jak u pijanego człowieka, zaburzenia równowagi
widzenie: zaburzenia widzenia,
zwłaszcza ze strony jednego oka,
podwójne widzenie
głowa: nagłe zawroty głowy z zaburzeniami utrzymania równowagi,
z podwójnym widzeniem.

Program profilaktyki udarów

Czy program jest dla Ciebie? Tak, jeśli masz 40–65 lat. Szczególnie, jeśli: palisz papierosy,nadużywasz alkoholu,masz
otyłość brzuszną albo nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków, bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych, zaburzenia gospodarki lipidowej.
W województwie małopolskim program
realizuje SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie (do końca grudnia br.).
Aby skorzystać z programu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą
na długie życie w zdrowiu” należy zgłosić się do lekarza POZ, który współpracuje ze szpitalem. W ramach programu
zyskasz bezpłatne konsultacje lekarskie
i badania. Jeżeli zostanie u Ciebie rozpoznana choroba, otrzymasz skierowanie
na dalsze leczenie.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-udarow.
(red, źródło: pacjent.gov.pl,
akademia.nfz.gov.pl)

Praktycy-Praktykom: EPIDEMIA I CO DALEJ?

Problemy pacjentów po COVID-19 okiem specjalistów
Szpital Specjalistyczny im. Stefana PROGRAM KONFERENCJI
17 listopada br. w godzinach 17:00 – 21:30
Żeromskiego w Krakowie zaprasza na IX
edycję konferencji „Praktycy – PraktyTeatr Ludowy (Duża Scena) – os. Teatralne 34 w Krakowie
kom”.Tym razem po pandemicznej prze-  17:00 – 17:30
rwie głównym tematem spotkania bęCzujność po epidemii – diagnostyka dzieci po COVID-19 (dyskusja,
dzie COVID-19. Wydarzenie odbędzie
zadawanie pytań)
lek. Marta Czubaj-Kowal, lekarz kierujący Oddziałem Pediatrycznym
17 listopada o godz. 17:00 w Teatrze Ludowym (Duża Scena) na osiedlu Teatral-  17:30 – 18:00
nym w Krakowie. Wstęp jest bezpłatny,
PIMS: jak nie przeoczyć? (dyskusja, zadawanie pytań)
ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja
lek. Lidia Stopyra, lekarz kierujący Oddziałem Chorób Infekcyjnych i Pediatrii
(przysługują 3 punkty edukacyjne). In-  18:00 – 18:30
Krótkowzroczność kwarantannowa – epidemia po epidemii (dyskusja,
formacje na stronie internetowej szpitala
w zakładce aktualności – www.zeromzadawanie pytań)
ski-szpital.pl/praktycy-praktykom-podr n. med. Małgorzata Woś, lekarz kierujący Oddziałem Okulistycznym
wracaja/ lub pod nr tel. 12 622 92 47.  18:30 – 19:00
Rejestracja:https://praktycy-praktykom.
Postępowanie u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 w zależności od fazy
choroby (dyskusja, zadawanie pytań)
konfeo.com/pl/groups
Lekarze placówki podzielą się dolek. Piotr Meryk, lekarz kierujący Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym
świadczeniem i wiedzą, ocenią i przeana-  19:00 – 19: 30
COVID-19 oczyma anestezjologa (dyskusja, zadawanie pytań)
lizują problemy pacjentów po COVID-
-19. Tematy przygotowane przez persodr n.med. Wojciech Kwaśniak, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
nel są praktyczne, oparte na doświadcze-  19:30 – 20:00
niu i przemyślane w taki sposób, by były
Powikłania kardiologiczne po COVID-19 (dyskusja, zadawanie pytań)
pomocne dla lekarzy rodzinnych, spelek. Andrzej Wiśniewski, lekarz kierujący II Oddziałem Chorób Wewnętrznych
cjalistów, pielęgniarek i położnych śroi Kardiologii
dowiskowych, pracowników przychodni  20:00 – 20:30
Analiza zgonów pacjentów z COVID-19 (dyskusja, zadawanie pytań)
POZ, personelu przedszkoli, żłobków
i szkół. Organizatorzy chcą wymienić się
lek. Lech Kucharski, lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych
doświadczeniami pomiędzy lecznictwem  20:30 – 21:00
szpitalnym a ambulatoryjnym, stąd poNajczęstsze neurologiczne powikłania po COVID-19 (dyskusja, zadawanie pytań)
mysł na zorganizowanie konferencji.
dr n.med. Renata Czekaj, lekarz kierujący Oddziałem Neurologicznym
z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu
 21:00 – 21:30
Nie tylko anosmia (dyskusja, zadawanie pytań)
dr n. med. Paweł Papież, lekarz kierujący Oddziałem Otolaryngologicznym
Po zakończeniu części merytorycznej Konferencji organizatorzy, czyli Szpital
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zaprasza uczestników

IL. PIXABAY.COM na spektakl – niespodziankę.
Anna Górska

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, kom. 660 637 008, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek: 13.00–16.00; wtorek–piątek: 09.00–15.00

Osiedle Podwawelskie ma przepompownię

Sprawa działki przy ulicy
Ludwinowskiej w sądzie
19 października br. została podpisana umowa sprzedaży pompowni
przeciwpowodziowej „Wilga”, pomiędzy JTL Property Holdings Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa, a Wodociągami
Miasta Krakowa S.A. Przedmiotem
transakcji jest pompownia przy ulicy Ludwinowskiej w Krakowie wraz
z nieruchomością, na której została zabudowana. Zadaniem przepompowni ma być ochrona przeciwpowodziowa obszaru prawobrzeżnej Wisły
w okresie długotrwałego spływu wód
powodziowych spływających między
wałem Wisły. Ma to ograniczyć ryzyko podtopień osiedla Podwawelskiego.
– Zawarcie umowy stanowi finalizację
wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy
stronami, z tą chwilą rozpoczął się proces
zintegrowania urządzenia z miejską infrastrukturą kanalizacyjną – informuje
Robert Żurek, rzecznik prasowy Wodociągów Miasta Krakowa Spółki Akcyjnej. – Warto wspomnieć, że w ostatnich
latach Spółka na obszarze osiedla Podwawelskiego przeprowadziła kompleksową
renowację (przy zastosowaniu technologii
bezwykopowych) rurociągów kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków.
Kolejnym ważnym etapem przedsięwzięcia, mającego na celu ograniczenie ryzyka
wystąpienia lokalnych podtopień na terenie osiedla, była budowa kolektorów odciążających po stronie ulicy Barskiej. Wykonano nową infrastrukturę kanalizacyjną
o łącznej długości ponad 750 mb, przeprowadzono też czyszczenie ok. 1 600 mb sieci
kanalizacyjnej i usunięto ponad 600 ton
zalegających w niej osadów – wylicza Robert Żurek. – Domknięciem tego systemu
jest zakupiona właśnie przez Wodociągi
Miasta Krakowa pompownia przeciwpowodziowa „Wilga”, która po włączeniu
do miejskiego systemu kanalizacyjnego, będzie urządzeniem uzupełniającym, wspomagającym i uruchamianym w przypadku
nadzwyczajnie wysokiego poziomu wody
w Wiśle, przekraczającego 420 cm (stan

wodowskazu na Bielanach), przy równoczesnych intensywnych opadach deszczu.
O ile sprawa przepompowni, a tym
samym zalewania osiedla Podwawelskiego wydaje się być zakończona to
sprawa działki, która została przeznaczona i oddana przez miasto w wieczystą dzierżawę inwestorowi, który miał
wybudować na niej ową przepompownię nadal pozostaje otwarta.

Kto da więcej

Cofnijmy się do roku 2016. W lutym Rada Miasta Krakowa podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie wieczyste
działki o powierzchni 0,1261 ha, będącej własnością Gminy Kraków, przy
ulicy Ludwinowskiej w Krakowie –
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – w celu budowy przepompowni powodziowej wraz z głowicą
syfonu. W maju odbywa się przetarg.
Mogły w nim wziąć udział osoby (podmioty), które wpłacą wadium w terminie i wysokości ustalonych w ogłoszeniu
przetargu. Formalności dopełniają trzy
podmioty, jeden nie zgłasza się na przetarg. Do przetargu dopuszczone są
więc dwa: JTL Property Holdings Sp.
z o.o. Sp. Komandytowa oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK),
bo ogłoszenie o przetargu informowało, że „jest ważny bez względu na liczbę
uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej” według zasady „kto da
więcej”. Licytację wygrywa prywatny
inwestor, co okazuje się zaskoczeniem.
– W umowie będzie wpisany warunek realizacji przepompowni. Bez
względu na to, kto jest użytkownikiem
wieczystym, taką instalację będzie musiał zrealizować, oczywiście w oparciu
o uzgodnienia z MPWiK – zapewniał
wówczas na łamach „KROPKI” Jan

Przepompownia znajduje się przy ulicy Ludwinowskiej, tuż obok bulwarów wiślanych.

Machowski z Biura Prasowego Urzędu
Miasta Krakowa.
Podobnego zdania było MPWiK:
– Wodociągi Krakowskie zostały przelicytowane, ale w związku z tym, że wejście we władanie rzeczoną działką wiąże
się z koniecznością budowy przepompowni, to inwestor ma cztery lata na wybudowanie tam takiego obiektu. Konieczny
przy tej inwestycji projekt, będzie wymagał uzgodnień z Wodociągami. Po zakończeniu budowy i uzyskaniu zgody na użytkowanie, obiekt zostanie odkupiony przez
Wodociągi Krakowskie, co w takich przypadkach jest standardową procedurą –
wyjaśniał w 2016 roku Robert Żurek,
rzecznik MPWiK.
Miasto podpisuje więc umowę
i wszelkie niezbędne dokumenty ze
zwycięzcą licytacji. Uzgodnienia merytoryczne w odniesieniu do mającego
powstać na działce przy Ludwinowskiej
obiektu trwają. Skorygowany zostaje
projekt przepompowni (zrezygnowano z syfonu). W międzyczasie inwestor
występuje też o podział działki na dwie
odrębne, na co otrzymuje zgodę Wydziału Geodezji Miasta Krakowa. Wydane zostaje także pozwolenie na budowę przepompowni. I może wszystko
potoczyłoby się innym torem, gdyby
nie… ustawa uwłaszczeniowa, której
zapisy weszły w życie w styczniu 2019
r. Na mocy ustawy prawo użytkowania
wieczystego przekształcało się w prawo
własności gruntu.
Tu warto nadmienić, że działka oddana w wieczystą dzierżawę JTL
Property Holdings, firmie, która wygrała licytację, podlega ustaleniom
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Ujście Wilgi”,
zgodnie z którym położona jest w terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego
z usługami oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MWU. Dla tego terenu
zlokalizowanego pomiędzy ulicami Konopnickiej, Ludwinowską i projektowanym Kanałem Krakowskim podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno-usługowych wraz
z urządzeniami towarzyszącymi.
Po podziale przez inwestora przeznaczonej pod inwestycję działki, prze-

FOT. RED.

pompownia powstała na jednej z nich
i nie podlegała uwłaszczeniu. Drugą
działkę, podpierając się zapisami ustawy
uwłaszczeniowej, inwestor uznał niejako za swoją własność i – jak sygnalizowały w październiku 2018 r. Wodociągi – zamierza wybudować tam budynki
mieszkalne.
Sytuacja sprawiła, że termin wykupu przepompowni zaczął się opóźniać.
I choć udało się w końcu osiągnąć porozumienie z firmą JTL Property Holdings odnośnie przepompowni, nie zakończyło to sprawy działki przekazanej
na ten cel w 2016 r.
Skierowaliśmy do Biura Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Krakowa pytania, m.in.
o zgodność obecnie zawartej umowy
z zapisami tej z 2016 r. Czy był w niej
choć wstępny projekt przepompowni
określający, jaką powierzchnię zajmie,
bądź ma zająć? Czy były określone warunki finansowe wykupu przepompowni przez Wodociągi? Jakie regulacje
prawne pozwoliły na przeprowadzenie
podziału gruntu działki, której szczegółowy cel wpisany był w uchwale Rady

Miasta czy w ogłoszeniu o przetargu?
Dlaczego Wydział Geodezji Miasta
Krakowa mógł i przeprowadził taką
procedurę? Czy na tym etapie jest możliwość zablokowania jakiejkolwiek budowy mieszkaniowej na wydzielonej
działce?
W odpowiedzi otrzymanej od Dariusza Nowaka,kierownika Biura Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa czytamy:
– Wydział Skarbu Miasta informuje, że nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste została przez użytkownika
wieczystego podzielona w trakcie trwania umowy, zaś obowiązek zrealizowania celu dotyczył całego terenu oddanego w użytkowanie wieczyste. Następcze
działania użytkownika wieczystego uzasadniły wystąpienie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego tej części
nieruchomości, która nie została zabudowana obiektami przepompowni. Aktualnie sprawa rozwiązania umowy użytkowania wieczystego jest rozpoznawana
w I instancji przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny.
Renata Piętka

Miejscowy plan dla obszaru przy Kapelance

Nowy termin wyłożenia

Ogłoszony w połowie października br., przez prezydenta miasta Krakowa, termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kapelanka” (obejmujący teren
centrum handlowego pomiędzy ulicami: Kapelanka, Kobierzyńska i Grota-Roweckiego) oraz dyskusja publiczna
nad planem zostały przesunięte. Wyłożenie nastąpiło 2 listopada br.
Z projektem planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko można zapoznać się do 1 grudnia br. w Wydziale
Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Można też wziąć udział w dyskusji
publicznej, którą przewidziano na 18 listopada o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta
Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali Obrad. Debata będzie
dostępna także online. Uwagi do projektu można składać elektronicznie, osobiście lub w formie papierowej do 15 grudnia br. Więcej na bip.krakow.pl.
Przypomnijmy, 27 stycznia tego
roku Rada Miasta podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu dla tego obszaru.
W trakcie dyskusji Elżbieta Szczepińska, dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego UMK przypomniała,
że dla tego terenu nie jest przewidziana zabudowa mieszkaniowa, a „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa” zakłada tam usługi i handel z dopuszczeniem handlu wielkopowierzchniowego. Warto podkreślić,
że zapisy planu miejscowego powinny
być zgodne z zapisami studium, a przez
okres 9 miesięcy jego procedowania
wstrzymane jest wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy (WZ).
Deweloper Spółka Echo Investment, który jest właścicielem 13-hektarowego terenu u zbiegu ulic Kobierzyńskiej i Kapelanka od początku krytycznie
odniósł się do pomysłu przystąpienia
do prac nad planem dla tego obszaru informując, że na pozyskanej działce zamierza wybudować nowoczesny kompleks mieszkaniowy. Czy uda mu się
zrealizować projekt? Pasaż handlowy nie
został jeszcze zamknięty, a Kaufland ma
zastąpić hipermarket Tesco. Ale na jak
długo? Jak ostatecznie zostanie zagospodarowany teren? Kończy się bowiem
okres 9 miesięcy, w którym wstrzymane
było wydawanie WZ-tek dla tego obszaru, ponieważ pierwsze ogłoszenie prezydenta miasta Krakowa o przystąpieniu
do mpzp „Kapelanka” ukazało się 12
lutego br. (wnioski i uwagi można było
składać przez miesiąc, do 12 marca).
(red)

7

www.kropka-gazeta.pl
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00, 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@gminaskawina.pl, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/lubieSkawine

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

Utrudnienia w ruchu od listopada

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

Ulica Krakowska jest zamknięta
Od 3 listopada br. zostaną zamknięte
dwa fragmenty ulicy Krakowskiej w Skawinie, a sytuacja na drogach ulegnie znaczącej zmianie. Wykonawcy uzyskali już
wszystkie niezbędne opinie i pozwolenia,
została też wydana zgoda na wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
– To ważna informacja nie tylko
dla mieszkańców Skawiny, ale też dla
wszystkich kierowców przejeżdżających
przez gminę. Wielu mieszkańców sąsiednich miejscowości jadąc samochodem
do i z Krakowa wybiera właśnie drogę
przez Skawinę. Zamknięcie ulicy Krakowskiej będzie poważnym utrudnieniem
także dla nich. Zaplanowanie z wyprzedzeniem nowej, alternatywnej trasy pozwoli uniknąć utkwienia w korkach, które
w Skawinie na pewno wzrosną – mówi
Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.
Równolegle będą prowadzone dwie
inwestycje:
– budowa ronda turbinowego
na skrzyżowaniu ulic: Skotnickiej

i Krakowskiej z Drogą Krajową nr 44 –
obwodnicą Skawiny,
– budowa dwóch rond na ulicy Krakowskiej – pierwsze powstanie
na skrzyżowaniu z ulicą Popiełuszki,
a drugie przy wjeździe na parking przy
cmentarzu parafialnym.
Inwestycje te nie są realizowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Prywatny wykonawca zajmuje się
budową rond przy cmentarzu, natomiast za rondo przy obwodnicy odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Utrudnienia nie będą dotyczyły komunikacji miejskiej, która przez cały
czas będzie kursowała po stałych trasach.
Dzięki temu komunikacją miejską będzie
można dotrzeć do i z Krakowa znacznie
szybciej niż dotychczas. Autobus nie będzie stał w korkach i stanie się w tym czasie najszybszym środkiem lokomocji.
Na czas prowadzonych prac wszystkich kierowców czekają utrudnienia, ale

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina

po zrealizowaniu inwestycji, przejazd ulicą Krakowską będzie płynniejszy. Rondo
turbinowe na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z obwodnicą Skawiny poprawi sytuację na granicy z Krakowem, choć
nie rozwiąże wszystkich problemów, dopóki podobna inwestycja nie powstanie
po stronie Krakowa. Apelowali o to skawińscy Radni już w lipcu, a władze Krakowa zapowiedziały, że uwzględnią budowę ronda w budżecie miasta. Nowe
rondo na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą Popiełuszki zastąpi sygnalizację świetlną, co usprawni przejazd
i sprawi, że ruch będzie bardziej płynny.
(UMiG)

FOT. UMIG

Otwarto kolejny fragment obwodnicy
44 do Drogi Wojewódzkiej 953. Kierowcy mogą korzystać z ponad 2-kilometrowej nowej drogi z rondami,
wiaduktami oraz całą infrastrukturą

FOT. UMIG

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!
Facebook www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
Dołącz do grupy CKiS LIVE www.facebook.com/groups/CKiSlive
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8 listopada godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Historia zaginionego snu” – Teatr Za Jeden Uśmiech.



11 listopada
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI:
• godz. 10.30 – Msza Święta w Kościele pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza
(Skawina, ul. Kościelna 3)
• godz. 12.00 – „Raduje się serce” – plenerowy happening (Rynek w Skawinie)
• VIII Bieg Niepodległości Skawina-Mogilany. Start o godz. 12.00 –
ul. Witosa 4, Skawina
• godz. 18.00 – „Siekiera, motyka...”, MiniTanto – Pałacyk „Sokół” (Skawina,
ul. Mickiewicza 7)



19 listopada godz. 17.30 – (Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie)
Koncert „Barokowa jesień” w wykonaniu duetu MUSICA GRAZIOSA.

20 listopada – Hala Widowiskowo-Sportowa, Hala Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie
IV ICO CROSSSMINTON CUP SKAWINA OPEN 2021
Po raz kolejny fascynaci tej dyscypliny sportu zdominują hale sportowe
przy ul. Konstytucji oraz Żwirki i Wigury, gdzie na 10 boiskach zawalczą w kategoriach od juniora po seniora. Stawką rywalizacji będzie nie tylko max 250
punktów zaliczanych do rankingu ICO, ale też nietuzinkowe medale i dyplomy. Crossminton został wynaleziony przez Billa Brandesa, który szukał dawki
adrenaliny w sportach rakietowych. Zmienił on tradycyjną badmintonową lotkę w cięższą i bardziej aerodynamiczną oraz wymyślił zasady, które umożliwiły
zmianę tempa gry na szybsze. Jest to gra łącząca badminton z tenisem i squashem
i jest stosunkowa prosta. To sport zarówno dla osób grających rekreacyjnie i dla
profesjonalistów. Do gry wykorzystuje się rakiety o kształcie przypominającym
rakiety tenisowe, ale jej tajemnicą są specjalnie opatentowane lotki – „Speeders”,
które osiągają prędkości net do 290 km/h. Lotki wykorzystywane do gry w Speedmintona są cięższe od zwykłych lotek, co powoduje, że podczas gry są one
mniej podatne na podmuchy wiatru. Dzięki specjalnym „świetlikom” – wkładanym do środka lotki, można także grać w nocy. W Polsce pierwsze pokazowe
zawody w speed badmintona odbyły się w Kielcach w 2008 roku, ale dyscyplina
zaczęła się rozwijać dopiero w 2009 roku. Powstało Polskie Zrzeszenie Speed
Badmintona i oficjalny portal dla entuzjastów tej dyscypliny.


Nowy 2-kilometrowy odcinek drogi

Na tę wiadomość mieszkańcy
Gminy Skawina czekali od dawna. 19
października br. został otwarty kolejny
odcinek obwodnicy od Drogi Krajowej

tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl

pieszą i rowerową. Kolejny odcinek
obwodnicy wyprowadzi ruch ciężarowy i tranzytowy ze Skawiny, zmniejszy korki, poprawi bezpieczeństwo
na drogach oraz wpłynie pozytywnie
na jakość powietrza.
Łączny koszt całej inwestycji to
ponad 38,5 mln zł. Dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej wyniosło 31 mln zł, co stanowi 85 procent
wszystkich kosztów. Pozostała kwota
została pokryta między innymi ze środków własnych Gminy Skawina.
(UMiG)



21 listopada godz. 19.00 – Kościół Miłosierdzia Bożego (Skawina, Marii
Skłodowskiej-Curie 12)
Koncert Cecyliański – w wykonaniu Orkiestry Dętej Sygnał z Radziszowa
oraz Gości.



LISTOPADOWE ZAJĘCIA AKADEMII CZASU WOLNEGO:
• „Klub Malucha” – poniedziałki, godz. 11.00, Świetlica Wiejska w Krzęcinie
• „Warsztatowisko” – środy, godz. 17.00, Świetlica Wiejska, Gołuchowice 90
• „Kreatywka” – piątki, godz. 17.00, Nowa Świetlica w Woli Radziszowskiej

Konferencja Przemysł 4.0

Cykl spotkań z przedsiębiorcami
21 października br., konferencją
„Przemysł 4.0 transformacja cyfrowa lokalnych przedsiębiorstw”burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko zainaugurował
cykl spotkań z przedsiębiorcami. W gościnnych progach biurowca Vanta Bussines Center, powstałego w budynku
administracyjnym dawnej Huty Aluminium, prelegenci wprowadzili uczestników w tajniki zagadnienia „Przemysł
4.0”. To pojęcie oznaczające integrację
inteligentnych maszyn, systemów oraz
wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększenie wydajności wytwarzania oraz
wprowadzenie możliwości elastycznych
zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych
sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

Rozmawiano m.in. o: transformacji
cyfrowej przedsiębiorstw, kierunkach
rozwoju w przemyśle 4.0,procesie wdrażania automatyzacji i cyfryzacji w procesach produkcyjnych. W spotkaniu

udział wzięli przedsiębiorcy, ludzie
nauki oraz przedstawiciele instytucji
wspierających proces rozwoju kapitału
prywatnego.
(UMiG)

FOT. UMIG
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LISTOPAD 2021
Kiedy już wydaje ci się, że wiesz, jak będzie wyglądało twoje życie przez następnych dwadzieścia lat,
wydarza się coś, czego nigdy byś się nie spodziewał.
Linda Nichols
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł powieści znanej polskiej pisarki.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 12 listopada br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrody: książki, które ukazały się nakładem
Wydawnictwa NOVAE RES.
Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród

15

POZIOMO:
2) kura lub kaczka
4) mieszanina wielu głosów
7) stolica Azerbejdżanu
8) żądany przez porywacza
9) bezbarwny i bezwonny gaz
11) słynny Kozakiewicza
13) główna tętnica
15) karty do wróżb
18) gatunek drobnej kaszy
19) afrykańskie państwo graniczące
z Kamerunem
20) muzułmański miesiąc postu
24) tlenowy lub fotograficzny
27) giełdowy pośrednik
30) miasto we Włoszech, grał tam
przed laty Marek Koźmiński
31) wcięty początkowy wiersz tekstu
32) zbierany przez pszczoły
PIONOWO:
1) Jarosław, były bramkarz m.in.
ŁKS-u i reprezentacji Polski
2) dwoje na scenie
3) kupon na towar
4) komiczna scenka
5) pieśń patriotyczna
6) niespotykanie piękna rzecz
10) rosyjskie imię żeńskie
12) wieś rybacka nad Zatoką Gdańską
13) siły zbrojne państwa
14) odprowadza wodę z dachu
16) rosyjska waluta
17) proszek do kserografów lub drukarek
21) mocny argument
22) …. z Zielonego Wzgórza
23) kończy modlitwę
25) wiązka, naręcz
26) inaczej o hip-hopie
28) upięty na głowie
29) okres w dziejach

Wydanie 1:

KRAKÓW: Dzielnica VIII Dębniki,
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Wydanie 2: KRAKÓW-NOWA HUTA 		
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