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Co? Gdzie? Kiedy?
Wystawa poświęcona Helenie Rubinstein

Po raz pierwszy w Polsce

Kraków
Kaufland
ul. Norymberska 1

ul. Babińskiego 69

ul. Komandosów 8

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
ul. Twardowskiego 48 (os. Podwawelskie)
LUBOSTROŃ 15 – CENTRUM
HANDLOWE KRAKÓW-RUCZAJ
ul. Lubostroń 15

ul. Kobierzyńska 42

Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a
Węgierskie smakołyki, ul. Kobierzyńska 55a

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

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
ul. Kamieniecka 16
KLINY

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

TERESKO

F.H. TERESKO
ul. Batalionów Chłopskich 2A
SKOTNIKI
AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC
Delikatesy Mięsna Spiżarnia Smaku,
ul. Sodowa 19, PYCHOWICE
Sklep Spożywczy, ul. Skalica, PYCHOWICE
DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

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

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”
Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY

Skawina

Żydowskie Muzeum Galicja przy ulicy Dajwór 18 w Krakowie zaprasza na wystawę opowiadającą o wyjątkowych losach Heleny Rubinstein (1872-1965), przygotowaną we
współpracy z Żydowskim Muzeum w Wiedniu. W tym roku
wypadają dwie wyjątkowe rocznice, 150-lecia urodzin twórczyni imperium kosmetycznego oraz 120-lecia założenia marki Rubinstein. Wystawa potrwa do 16 kwietnia 2023 roku.
Chaja, później znana jako Helena Rubinstein przyszła na
świat 25 grudnia 1872 w podkrakowskim Podgórzu (dopiero
w 1915 r. połączyło się z Krakowem i zostało jego dzielnicą)
jako najstarsza córka w rodzinie drobnego kupca. Wkrótce
po jej narodzinach Rubinsteinowie przenieśli się do Krakowa i to w dzielnicy żydowskiej na Kazimierzu wychowała się
oraz dorastała.
Od najmłodszych lat Helena wyróżniała się na tle swoich
rówieśników. Najstarsza z całej gromadki rodzeństwa, szybko
przejęła obowiązki związane zarówno z opieką nad siostrami,
jak i pomocą w prowadzeniu sklepików ojca. Choć uzyskała
jedynie podstawowe wykształcenie, potrafiła uczyć się poprzez
obserwację otoczenia, a wyjątkowa charyzma ułatwiała jej nawiązywanie kontaktów.
Rodzina często zmieniała mieszkania, jednak wszystkie znajdowały się w obrębie Kazimierza. To tutaj, pomimo
skromnych warunków, matka Heleny uczyła swoje osiem
córek, jak dbać o urodę. W jej przekonaniu zewnętrzny
wdzięk i wewnętrzny urok zapewnić miały dziewczętom
odpowiednich mężów, a przez to lepsze życie. Ta nauka zapadła głęboko w pamięć Heleny, a w połączeniu z matczynym kremem przywiezionym w walizce do Australii, stała
się receptą na sukces.
Wyjeżdżając z Krakowa w poszukiwaniu lepszego losu,
Chaja stała się Heleną. Pod tym imieniem założyła kosmetyczne imperium, które zaczęło się od malutkiego saloniku
w Melbourne. Po osiągnięciu sukcesu postanowiła ruszyć na
podbój starego kontynentu, co po kilku latach udało jej się
osiągnąć. W międzyczasie wyszła za mąż i urodziła dwóch
synów. Do wybuchu I wojny światowej posiadała już salony
w Londynie i Paryżu. Te dwie wielkie europejskie stolice
wyrobiły w niej gust, przyciągnęły znajomych i przyjaciół
z artystycznych kręgów. Z czasem Helena zainteresowała się także modą, a tacy projektanci, jak Dior, Chanel,
czy Yves Saint Laurent zapełniali jej szafy ekskluzywnymi
kreacjami. Ponadto pociągał ją świat sztuki: obrazy wybitnych artystów zaczęły wypełniać ściany jej kolejnych apartamentów, a Salvador Dali namalował nawet mural w jej
własnym mieszkaniu.
W czasie I wojny światowej Helena postanowiła zdobyć
ostatni z wielkich rynków kosmetycznych. W 1915 roku otworzyła pierwszy nowojorski salon i od tego czasu Stany Zjednoczone stały się miejscem jej największych sukcesów.
W chwili śmierci w 1965 roku, Rubinstein uważana była
za najbogatszą kobietę swoich czasów i jedną z pierwszych,
którym udało się to osiągnąć wyłącznie własną pracą. Jej
imperium kosmetyczne obejmowało niemal wszystkie kraje
świata, a firma warta była około 100 mln dolarów. Posiadała

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

Poznaj działania sceny i teatru

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65
ul. 29 Listopada 21

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

fabryki w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech.
Jej wspaniałe apartamenty z tarasami na dachu w Paryżu
i Nowym Jorku wielokrotnie zamieniały się w wybiegi dla
modelek zaprzyjaźnionych projektantów, a we francuskiej
Prowansji posiadała ogromną willę otoczoną polami jaśminu. Niewiarygodny majątek nie wpłynął jednak na jej gusta
kulinarne – do końca życia na drugie śniadanie do pracy
zabierała papierową torbę z udkami kurczaka lub jajkami
na twardo, a na wystawnych przyjęciach dla wyższych sfer
podawała kiełbasę krakowską i wódkę.
Wystawa w Żydowskim Muzeum Galicja pozwala poznać niezwykłe koleje losu tej wybitnej krakowianki. Odwiedzający mogą wczuć się w ducha epoki dzięki bogatym
materiałom wizualnym, wśród których znajdują się nieznane
dotąd szerzej fotografie z krakowskiego etapu życia Rubinstein. Ekspozycję wzbogacają przykłady kosmetyków z różnych
dekad. Jednak wystawę wyróżnia przede wszystkim oddanie
głosu samej Helenie Rubinstein, która przemawia poprzez
liczne cytaty oraz z planu spotu reklamowego z 1929 roku.
Wisienką na torcie jest elegancka suknia projektu Christiana
Diora, uszyta na specjalne zamówienie Heleny Rubinstein
w latach 50.
Uzupełnieniem wystawy jest program wydarzeń towarzyszących, m.in. wykłady i spacery tematyczne obejmujące
miejsca związane z bohaterką ekspozycji.
(UMK, red)

Maszyneria teatru – wystawa w Muzeum Krakowa

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

Fot. materiały prasowe

Fot. Muzeum Krakowa / materiały prasowe
ul. Korabnicka 9A

Muzeum MOCAK

ul. Wspólna 7

Nowe wystawy

ul. Torowa 16 C

Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK przygotowało
trzy nowe wystawy. W Galerii Beta
można zobaczyć ekspozycję „Bruno

Techniczne aspekty funkcjonowania teatru, mechanizm
działania sceny i samego teatru – to główne tematy nowej
wystawy w Muzeum Krakowa. „Maszynerię teatru” będzie
można oglądać do 11 czerwca 2023 r. w Domu pod Krzyżem – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa
Krakowa przy ul. Szpitalnej 21.
Ideą wystawy jest przedstawienie historii teatru – ale nie
w sposób utarty w dyskursie teatrologicznym poprzez artystyczne dokonania kolejnych twórców. Wystawa podzielona
będzie na trzy główne, wzajemnie przenikające się części prezentujące mechanikę sceny, teatralne zawody oraz w szerokim
zakresie administrację teatralną. Szczegóły na stronie internetowej www.muzeumkrakowa.pl.
(UMK, red)

Schulz: Sex-Fiction”, w Galerii Re
„Natalia LL Erotyczne prowokacje”,
a w Galerii Alfa wystawę poświęconą twórczości diarystycznej Janiny
Turek − „Janina Turek Życie zapisane
w 745 zeszytach”.
Wystawę upamiętniającą zmarłą
w tym roku Natalię LL można zoba-

czyć tylko do końca grudnia br. Natomiast dwie pozostałe wystawy do
19 lutego 2023 r. Wszystkie ekspozycje można obejrzeć przy Lipowej
4 w Krakowie.
Szczegółowe informacje na stronie
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Rozpocznie się już 25 listopada

Krakowski jarmark bożonarodzeniowy
Krakowski jarmark bożonarodzeniowy znalazł się wśród najciekawszych europejskich targów świątecznych, do których odwiedzenia w tym
roku zachęca „The Times”. To jedna
ze świątecznych propozycji turystycznych, obok m.in. Kopenhagi, Wiednia,
Berlina czy Gdańska. Jarmark w stolicy
Małopolski został doceniony m.in. za
świąteczny nastrój i oprawę, podkreślającą unikatową architekturę miasta oraz
bogactwo drewnianych ozdób i trady-

Fot. Jan Graczyński

cyjnych przysmaków. To także miejsce
pełne pomysłów na świąteczne prezenty.
W tym roku jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie
rozpocznie się 25 listopada i potrwa do
1 stycznia 2023 r.
Oprócz oferty handlowej i gastronomicznej odbędą się także wydarzenia
towarzyszące, nie zabraknie występów
artystycznych zarówno dla młodszej, jak
i starszej widowni.
(UMK, red)

Wieczory Wawelskie – koncerty muzyki dawnej

Powracają po 20-letniej przerwie
Po dwudziestoletniej przerwie do
kalendarium koncertowego Filharmonii Krakowskiej powracają Wieczory Wawelskie – kameralne koncerty
muzyki dawnej, organizowane w pomieszczeniach Zamku Królewskiego
na Wawelu. Odbywać się będą w Sali
Senatorskiej, w której niegdyś miały
miejsce posiedzenia senatu oraz ważne

uroczystości królewskie. Sala przyozdobiona arrasami z kolekcji Zygmunta Augusta korespondować będzie
z prezentowanym repertuarem – dziełami doby renesansu i baroku. Pierwszy odbył się w październiku. Kolejne
zaplanowano na: 21 stycznia, 12 marca
i 21 maja 2023 r.
(UMK, red)

Fot. Filharmonia Krakowska / materiały prasowe

W sierpniu przyszłego roku w Tauron Arenie

Depeche Mode zagra w Krakowie

Fot. TAURON Arena Kraków / materiały prasowe

To doskonała wiadomość dla fanów Depeche Mode. Muzycy ogłosili,
że w przyszłym roku – w ramach trasy
koncertowej „Memento Mori” – wystąpią na dwóch koncertach w Polsce.
4 sierpnia ich sceną będzie TAURON
Arena Kraków.
Trasa koncertowa „Memento Mori”
będzie wspierać nadchodzący album
zespołu, który ukaże się wiosną 2023 r.
Grupa Depeche Mode wystąpi m.in.

23 kwietnia 2023 r. – zapisy już rozpoczęte

20-lecie Cracovia Maraton
Wszystkie pełnoletnie osoby, które
23 kwietnia 2023 roku chcą na biegowo
świętować jubileusz 20-lecia krakowskiego maratonu mogą już zgłaszać się
drogą internetową do udziału w 20. Cracovia Maraton. Zapisy rozpoczęły się.
W biegu „z historią w tle” i ze startem
na krakowskim Rynku Głównym będzie
mogło wziąć udział 6000 uczestników.
Od 2014 roku, po raz kolejny start
jednego z największych maratonów
w Polsce, zaliczanego do Korony Maratonów Polskich, wraz z Biegiem Trzech
Kopców i Cracovia Półmaratonem Królewskim tworzącego jedyną w swoim
rodzaju Królewską Triadę Biegową, usytuowany będzie na krakowskim Rynku
Głównym. Zgodnie z hasłem imprezy:
„z historią w tle”, uczestnicy maratonu
przebiegną obok wielu wspaniałych zabytków Krakowa. Trasa Cracovia Mara-

ton wiedzie bowiem historycznymi uliczkami Starego Miasta. Prowadzi wzdłuż
malowniczych Bulwarów Wiślanych
i Błoń Krakowskich, a równocześnie daje
okazję do poznania nowoczesnej architektury stolicy Małopolski.
Zapisy internetowe do 20. Cracovia
Maraton przyjmowane będą do 13 kwietnia 2023 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących.Jeżeli
zostaną wolne miejsca, zapisy będą prowadzone w biurze zawodów – w dniach
21-23 kwietnia 2023 roku.
Warto zgłosić się wcześniej, gdyż
oprócz zapewnienia sobie możliwości startu
uczestnik poniesie niższą opłatę startową.
Do 31 stycznia 2023 r. wyniesie ona 120 zł,
od 1 lutego do 13 kwietnia 160 zł, a w przypadku zapisu z biurze zawodów 200 zł.
Ustalony limit startujących to 6000
zawodników, ale organizator zastrzega

Fot. ZIS w Krakowie

w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles, Toronto, Paryżu, Berlinie, Mediolanie i Londynie. W Polsce zaplanowane
zostały dwa przystanki – w Warszawie
i Krakowie.
„Memento Mori” będzie piętnastym studyjnym albumem Depeche
Mode i kontynuacją uznanego przez
krytyków „Spirit” z 2017 roku.
Bilety już w sprzedaży.
(UMK, red)
sobie prawo do jego zmiany. W biegu
mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2023 r. ukończą 18 lat. Istnieje także możliwość zapisów drużynowych. Minimalna liczba
zawodników, których można zgłosić
w ten sposób to 10 osób.
Więcej informacji na temat imprezy
znajdują się na stronie www.cracoviamaraton.pl.
(UMK, red)
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Kraków

Blisko 15 kilometrów nowych ścieżek rowerowych

Strefa Czystego Transportu

Powstaną na wałach Wisły Trwają prace nad uchwałą

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Kraków otrzyma 7,9 mln zł rządowego dofinansowania na rozwój ścieżek
rowerowych. Nowe drogi dla amatorów
dwóch kółek powstaną na wałach przeciwpowodziowych Wisły na odcinku od
ul. Na Zakolu Wisły do granic administracyjnych miasta z gminą Wieliczka.
Zakładany wkład miasta to 20 procent
kosztów całej inwestycji.
W ramach rozbudowy wałów
przeciwpowodziowych zostaną wykonane ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości
14,6 km na następujących odcinkach:
• wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego

•

•
•
•

wał prawy rzeki Wisły – cofkowy
rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul.
Zakarnie)
wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach
a ul. Podbagnie
wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej
wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Łutnia
do wału Wisły (do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków
z gminą Wieliczka).
(UMK, red)

Reklamy niezgodne z uchwałą krajobrazową

Kary dla właścicieli
Efekty obowiązywania uchwały
krajobrazowej obserwujemy nie tylko
w postaci zniknięcia z przestrzeni miasta setek reklam. To także prowadzenie
działań wobec właścicieli nośników reklamowych, eksponowanych niezgodnie z przepisami. Znacząca część reklam
została niezwłocznie usunięta już wobec wejścia w życie przepisów, a część
po otrzymaniu pism informacyjnych,
e-maili lub po kontakcie telefonicznym
z ich właścicielami.
Obecnie w toku jest blisko 700
spraw – czynności wyjaśniających i postępowań w sprawie ukarania – dotyczących tablic i urządzeń reklamowych.
Zdecydowana większość z tej liczby to
czynności wyjaśniające, które najczęściej
okazują się skuteczne i w takiej sytuacji

Fot. Jan Graczyński

nie jest wszczynane postępowanie. Tylko w małej części przypadków dochodzi
do wszczęcia postępowania zmierzającego do ukarania. Na bieżąco udzielana
jest też informacja telefoniczna i e-mailowa. Prowadzona jest korespondencja z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotycząca różnego typu
zgłoszeń i pytań związanych z reklamami i uchwałą krajobrazową.
Kary mogą okazać się dotkliwe,
czego przykładem jest choćby właściciel reklamy o powierzchni 146,4 m2
umieszczonej na budynku przy ul.
Zwierzynieckiej 22. Musi zapłacić
miastu blisko 27 tys. zł za niezgodność z przepisami uchwały krajobrazowej. Kara jest naliczona za okres od
13 czerwca do 29 czerwca br. Właściciel
reklamy, zgodnie z przysługującym mu
prawem, złożył odwołanie od tej decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. SKO podtrzymało jednak decyzję organu działającego w imieniu prezydenta Krakowa,
w kwestii wysokości opłaty oraz zasadności wymierzenia kary i właściwego
toku postępowania.
Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. i przez rok dawała czas
na dostosowanie istniejących reklam do
obecnych zasad. Od 1 lipca br. przepisy
uchwały w całości obowiązują w odniesieniu do wszystkich reklam, niezależnie od tego czy powstały przed czy po
1 lipca 2020 r.
(UMK, red)

Prace nad ustanowieniem Strefy
Czystego Transportu trwają. Na sesji
Rady Miasta Krakowa 12 października
br. odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu uchwały. Zawarte
w niej rozwiązania są wynikiem konsultacji społecznych, podczas których
mieszkańcy wyrazili poparcie dla utworzenia strefy, jednocześnie opowiadając
się za łagodnym, etapowym wprowadzeniem ograniczeń.
Zgodnie z zapisami wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza, do
końca tego roku Rada Miasta Krakowa powinna przyjąć uchwałę o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu.
Jej projekt, przedłożony radnym, określa przede wszystkim zasady wjazdu do
SCT, granice tego obszaru, sposób organizacji ruchu wewnątrz, zawiera również
regulacje dotyczące wydawania nalepki
uprawniającej do wjazdu do SCT oraz
prowadzenia kontroli.
Wprowadzenie strefy przyczyni
się do redukcji emisji szkodliwych sub-

stancji pochodzących z transportu. Jest
to rozwiązanie o udowodnionej skuteczności, sprawdzone w innych miastach.
Opracowanie krakowskiej uchwały
było poprzedzone szeroko zakrojonymi przygotowaniami, m.in. przeglądem
rozwiązań z powodzeniem funkcjonujących za granicą, analizą wyników badań realnej emisji spalin generowanych
przez pojazdy poruszające się po ulicach Krakowa, opracowaniem możliwych scenariuszy rozwoju SCT. Na tej
podstawie przygotowano wstępną propozycję zasad i sposobu wprowadzenia
SCT, którą następnie poddano konsultacjom społecznym – trwały od 17 marca do 13 maja br. Wnioski z nich płynące
uwzględnione zostały w zaproponowanym kształcie uchwały.
Regulacje te określają termin wprowadzenia SCT na dzień 1 lipca 2024 r.,
tj. później o rok w stosunku do pierwotnych rozwiązań. Jej wdrożenie podzielono na dwa etapy: pierwszy od 1 lipca 2024 r. oraz drugi od 1 lipca 2026 r.

Program Budowy Parkingów Lokalnych

Nowa miejska inicjatywa
Kraków przygotował nowy projekt
pod nazwą Program Budowy Parkingów
Lokalnych. Główną rolę odegrają w nim
organizacje pozarządowe, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one
mogły wnioskować o budowę miejsc
postojowych oraz wnieść swój wkład –
przekazując środki finansowe bądź teren/działkę. Wybudowane parkingi
będą ogólnodostępne.
Z inicjatywą stworzenia programu
wyszli radni miejscy. Program Budowy
Parkingów Lokalnych będzie funkcjonował na podobnych zasadach, jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych
z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do
budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego. Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miasta
Krakowa (ZDMK).

Jak to będzie od strony praktycznej?

Pierwszym etapem będzie wniosek.
Będą mogli go składać mieszkańcy bezpośrednio, np. członkowie danej wspólnoty mieszkaniowej – minimalna liczba
wnioskodawców to 5 osób lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, np.
mieszkańcy tworzący stowarzyszenie,
którego głównym celem jest realizacja
inwestycji, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Wnioski składane są na formularzu przygotowanym przez miejską
jednostkę realizującą program. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny: minimum 20% wartości inwestycji (tj. dokumentacja projektowa, realizacja robót
budowlanych). Może to być:
• wkład finansowy,
• wkład rzeczowy, tj. przekazanie nieruchomości na rzecz miasta pod budowę parkingu.
Dokument zostanie poddany ocenie
komisji. Następnie wniosek wraz z opinią

Złagodzono też wymagania co do wieku pojazdów oraz spełnianych przez nie
norm emisji spalin Euro.
Projekt uchwały jest zatem wyrazem kompromisu między dążeniem
do osiągnięcia celów ekologicznych
(maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora
transportu), a postulatami mieszkańców,
którzy oczekują ochrony przed ewentualnymi gwałtownymi skutkami ekonomicznymi wprowadzanych rozwiązań.
W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym w lipcu br. przez agencję Research Collective 54 proc. osób uczestniczących w krakowskiej części badania
opowiedziało się za utworzeniem strefy
czystego transportu. 88 proc. respondentów uważa, że miasto, wprowadzając SCT powinno zaoferować kierowcom najstarszych samochodów, które nie
będą mogły do niej wjechać coś w zamian. Połowa chciałaby budowy bezpłatnych parkingów na granicach stref,
29 proc. zniżek na podróże komunikacją miejską, a 10 proc. uruchomienia dodatkowych połączeń do peryferyjnych
dzielnic i przedmieść.
(UMK, red)
trafi do odpowiedniej rady dzielnicy,
która podejmie ostateczną decyzję, co
do dalszej realizacji parkingu. W kolejnym kroku ZDMK zleci przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy
koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie
umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu środków ZDMK zleci przetarg
na dokumentację, a w dalszej kolejności
na roboty w terenie.
Priorytetem objęte będą wnioski,
które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy. To dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, a będzie to część
miejskiego wkładu.

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać do końca
listopada br.. W kolejnych latach – od
2023 r. – wnioski będą przyjmowane do
końca maja danego roku.
Program, Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie internetowej
Zarządu Dróg Miasta Krakowa: www.
zdmk.krakow.pl.
(UMK, red)

Nocna sprzedaż alkoholu w mieście

Zdecyduj czy chcesz ograniczeń
Miasto Kraków rozważa możliwość
wprowadzenia częściowego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta.
Zakaz miałby dotyczyć jedynie sprzedaży
detalicznej w nocy.W związku z tym przygotowana została ankieta z pytaniami do
mieszkańców. Proponowane rozwiązania
dotyczą zakazu sprzedaży alkoholu między godz. 24.00 a 5.30 lub między godz.
22.00 a 6.00, a także zakazu sprzedaży alkoholu obejmującego całe miasto lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.
– Chcemy zapytać mieszkańców, co
myślą na temat zasadności i szczegółów
ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Częściowe ograniczenia wprowadziły
m.in.: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław – informuje zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider.
Działania mają zostać przeprowadzone
na kilka sposobów.
– Zaplanowaliśmy ankietę, którą
może wypełnić każdy mieszkaniec. Wy-

łoniliśmy dodatkowo firmę, która przeprowadzi badania w tej sprawie na próbie kilkuset osób. Opinia mieszkańców na
ten temat zostanie przestawiona radnym
miasta Krakowa na początku przyszłego
roku i oni w tej materii podejmą decyzję.
Po zakończeniu tego etapu mają odbyć się
formalne konsultacje potencjalnego projektu uchwały – dodaje zastępca prezydenta Krakowa.
Do 15 grudnia br. mieszkańcy mogą
wyrazić swoją opinię za pośrednictwem

Fot. www.krakow.pl

ankiety (dostępnej na www.krakow.pl)
oraz wywiadu telefonicznego (tel. 12 616
55 55) funkcjonującego w godzinach
7.40–15.30 od poniedziałku do piątku
(oprócz – dni świątecznych, tj. 11 listopada). Dodatkowo, w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka
28a, os. Zgody 2), w Punktach Obsługi
Mieszkańców w galeriach handlowych
oraz w siedzibach rad dzielnic jest możliwość oddania swojego głosu, poprzez
wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.
Możliwość wprowadzenia przez
samorządy zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 i ograniczenia liczby sklepów monopolowych w obrębie gminy wprowadziła na początku
2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie
imprez masowych.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Zdrowie i Uroda

Depresja – najczęstszym zaburzeniem psychicznym

Wciąż jest jeszcze tematem tabu
Ludzie wstydzą się mówić o tym,
że zmagają się z chorobą, która może
być bardzo niebezpieczna. Nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść,
spać. Depresja to najczęstsze zaburzenie psychiczne na świecie. Jest główną
przyczyną niesprawności i niezdolności
do pracy. Potwierdzają to dane WHO.

Czym jest depresja

Trudno określić, kiedy jeszcze przeżywa się naturalną reakcję smutku lub
rozpaczy, a kiedy już zaczyna chorować
na depresję. Najczęstszymi objawami
depresji są:
• długotrwałe nienaturalne poczucie
obniżonego nastroju,
• ograniczenie aktywności i zainteresowań,
• utrata apetytu i wagi ciała,
• kłopoty ze snem,
• problemy z koncentracją,
• brak samoakceptacji,
• pojawia się uczucie bezsilności, bezradności, unikamy spotkań ze znajomymi, towarzyszy nam ciągłe uczucie zmęczenia.
Często pierwsze objawy depresji pozostają niezauważone, nie tylko
przez bliskich, ale nawet samych pacjentów. Depresja jest chorobą ciała i ducha,
może dotknąć osoby w każdym wieku
bez względu na płeć czy status społeczny.

Co jest jej przyczyną

Przyczyn depresji jest wiele. Może
ona wynikać z podłoża genetycznego lub
czynników zewnętrznych takich, jak:

•
•
•
•

objawy uboczne leków,
sytuacja socjalno-ekonomiczna,
relacje z otoczeniem,
sytuacja zdrowotna.
Jeśli przeżyjesz nagłą sytuację zdrowotną, np. wypadek komunikacyjny lub
operację albo jeśli chorujesz przewlekle,
może to też powodować stany depresyjne. Takie sytuacje zdrowotne wymuszają zmianę stylu życia, celów życiowych,
a nawet zmianę zawodu czy utratę dobrych relacji z bliskimi.
Przyczyny złego samopoczucia mogą
być różne. Jeśli jednak masz wątpliwości,
czujesz się źle i nie wiesz, czy to może
być depresja, skontaktuj się z lekarzem
pierwszego kontaktu lub psychologiem.
Jeśli będziesz potrzebować pomocy farmakologicznej, pomoże Ci psychiatra.

Jak leczyć depresję

Depresję można leczyć psychoterapią. Terapeuta pomoże uporządkować
relacje z otoczeniem, zmienić depresyjne
schematy myślenia i pokazać inne możliwości reagowania na problemy.

Epizod depresyjny umiarkowany
lub ciężki musi być leczony farmakologią. W sytuacjach odporności na leczenie

pomocne są inne metody, w tym stymulacja elektryczna lub magnetyczna mózgu.

Gdzie szukać pomocy

Pierwszym krokiem może być konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu. Pomocy można też szukać w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach
lub oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej czy centrach zdrowia psychicznego. Ważne: do
lekarza psychiatry nie potrzeba skierowania. Można również zadzwonić pod
bezpłatne numery telefonów zaufania:
• 116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny
całą dobę przez 7 dni w tygodniu
• 800 12 12 12 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę
przez 7 dni w tygodniu
• 116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym,czynny przez 7 dni
w tygodniu w godz. 14.00–22.00

Jak zapobiegać chorobie

W profilaktyce depresji ważne jest by
zadbać o siebie i dobre relacje z ludźmi.
Aranżować życie tak by odczuwać więcej
przyjemności, relaksu i odprężenia. Znajdować czas na zajęcia, które sprawiają nam
radość i satysfakcję. Unikać silnego i przewlekłego stresu oraz negatywnych myśli.
Skupić się na docenianiu swoich sukcesów,
zaakceptować i polubić siebie.Nie bez znaczenia jest też sen i zdrowe odżywianie czy
tryb życia.
(red, źródło: nfz-krakow.pl)
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Tlenoterapia hiperbaryczna i inhalacje wodorowe

W leczeniu i profilaktyce
Tlen i wodór to pierwiastki stałe występujące w przyrodzie, tworzące
związki, bez których życie człowieka
byłoby niemożliwe. Znalazły one swoje
zastosowanie w profilaktyce i leczeniu
chorób. Przynoszą szybkie rezultaty i są
odpowiednie dla ludzi w każdym wieku,
dając zdrowie, energię i wolność od bólu.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna to zabieg,
podczas którego pacjent oddycha czystym
tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia. Komora hiperbaryczna jest natomiast narzędziem, które wprowadza tlen
do organizmu.Stosując porównanie – tlen
to lek, a komora to narzędzie dozujące.
Zwiększone ciśnienie powoduje, że
tlen rozpuszcza się w płynach w organizmie: osoczu, limfie oraz płynie mózgowo-rdzeniowym, i dociera do najmniej
dostępnych zakamarków naszego ciała.
Dzięki temu zachodzą procesy naprawcze takie jak: zwiększenie produkcji komórek macierzystych, wzrost syntezy
kolagenu i elastyny, poprawa ukrwienia, działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Ma to ogromne znaczenie
dla kondycji ogólnej organizmu.
Dzięki tak szerokiemu spektrum
działania tlenu, do tlenoterapii hiperbarycznej jest wiele wskazań chorobowych
i profilaktycznych. Zabieg pomaga w leczeniu chorób neurologicznych, kardiologicznych i reumatycznych. Poprawia
naturalne mechanizmy gojenia i procesów naprawczych w przypadku trudno
gojących się ran, urazów, po operacjach;
wspomaga także proces rehabilitacji.

Z tlenoterapii hiperbarycznej korzystają także sportowcy w celu regeneracji
i poprawy osiągów.

Inhalacje wodorem molekularnym

Kolejny pierwiastek, równie ważny,
jak tlen,to wodór.Wodór molekularny ma
silne działanie antyoksydacyjne, a zwiększyć jego poziom w organizmie możemy przy pomocy inhalacji wodorowych.
Dzięki swoim małym rozmiarom wodór
potrafi wnikać głęboko do organizmu,
przez co wykazuje większą skuteczność
niż powszechnie znane antyoksydanty.
Z wodoroterapii może korzystać każdy,ponieważ pierwiastek ten jest całkowicie bezpieczny i występuje naturalnie w jelitach, jednak w małych ilościach. Wciąż
prowadzone badania wskazują, że zastosowanie inhalacji wodorowych wpływa
pozytywnie na ponad 170 różnych dolegliwości. Wśród najważniejszych zalet stosowania wodoru można wymienić
ochronę przed stresem oksydacyjnym.
Skutecznie wpływa też na metabolizm,
spowalnia proces starzenia się komórek,
wzmacnia odporność, pomaga w regeneracji organizmu, wspomaga usuwanie
toksyn oraz stanowi doskonały środek
nawadniający. Dlatego sprawdza się w leczeniu takich chorób jak alergie, astma,
POCHP, choroby układu pokarmowego, nerwowego i krwionośnego. Ponadto
inhalacje wodorowe skracają powrót do
zdrowia po COVID-19. Zarówno tlenoterapia i wodoroterapia są zalecane dla
osób w każdym wieku, także dla dzieci.
Marta Kuśnierz mgr fizjoterapii
Krakowskie Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej

GABINET TLENOTERAPII
HIPERBARYCZNEJ I WODOROTERAPII

UMÓW SIĘ
NA KONSULTACJĘ
I TESTOWY ZABIEG

TYLKO 60 ZŁ

PASAŻ RUCZAJ
ul. Raciborska 17
730 174 307

www.kcth.pl
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Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, 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

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka

W ramach wariantu 1 pod wzgórzem
św. Bronisławy w osi kopca Kościuszki
zostanie poprowadzony tunel drogowy
dwukomorowy. Według założeń zaproponowanych w wariancie 2 powstanie
tunel drogowy i tunel tramwajowy (trzy

komory), a także linia tramwajowa łącząca węzeł Ruczaj z węzłem Balickim
oraz P+R Przegorzały z węzłem Balickim.
W ramach wariantu 3 zostanie poprowadzony tunel drogowy dwukomorowy.
Wariant 4 zakłada powstanie tunelu drogowego i tunelu tramwajowego (łącznie
trzy komory), a także linię tramwajową
łączącą węzeł Ruczaj z węzłem Balickim
oraz P+R Przegorzały z węzłem Balickim.
26 października br. na sesji Rady
Miasta Krakowa podjęta została uchwała w sprawie przedstawienia i poddania
konsultacjom społecznym dodatkowego wariantu przebiegu Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej uwzględniającego
transport szynowy w tunelu przechodzącym pod rzeką Wisłą i nie ingerujący w las łęgowy na Przegorzałach oraz
wariantu poprowadzenia w tunelu Trasy
Pychowickiej (w całości) wraz z przeprawą przez Wisłę celem ochrony lasu
Łęgowego, Zakrzówka oraz krajobrazu
parku Tyniecko-Bielańskiego.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.3obwodnica.krakow.pl.
(UMK, red)

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.
W zeszłym roku po wielomiesięcznych negocjacjach pomiędzy stronami
udało się z kolei sfinalizować sprawę
działki, na której stoi przepompownia.
Podpisana została umowa sprzedaży
przepompowni „Wilga” wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu
pomiędzy JTL Property Holdings Sp.
z o.o. Sp. Komandytowa, a Wodociągami Miasta Krakowa S.A.
(red)

Weź udział w konsultacjach
Trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Realizowane są przez spółkę Trasa Łagiewnicka i potrwają do 2 grudnia br.
W ramach konsultacji przewidziano
spotkania z mieszkańcami, dyżury z projektantem oraz eksperckie dyżury telefoniczne. Swoje uwagi można też składać
za pośrednictwem formularza konsultacyjnego – dostępny jest na stronie internetowej: www.3obwodnica.krakow.pl.
Terminy eksperckich dyżurów telefonicznych pod nr tel. 667 677 938:
• 9 i 10 listopada – godz. 10.00–13.00
• 14 i 15 listopada – godz. 15.00–18.00
• 21 i 23 listopada – godz. 9.00–16.00
Odbyły się już spotkania dla mieszkańców dzielnic Krowodrza, Bronowice i Zwierzyniec. Kolejne odbędą się
w Dzielnicy VIII Dębniki:
• 8 listopada (wtorek) godz. 17.30 –
Szkoła Podstawowa nr 62 ul. Ćwikłowa 1 (Pychowice)
• 22 listopada (wtorek) godz. 17.30 –
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa
3a (Ruczaj)
Dyżur projektantów: 9 listopada
(środa) godz. 16.00–18.00 – siedziba
Rady przy ul. Praskiej 52.
Planowana inwestycja położona jest
w czterech dzielnicach: Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki. Celem
konsultacji jest zaprezentowanie wariantów projektowanych tras: Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz zebranie opinii mieszkańców co do wyboru jednego
z wariantów tras, a także uwag do preferowanego wariantu, propozycji rozwiązań dodatkowych oraz innych oczekiwań
w stosunku do planowanej inwestycji.
– Bardzo dużą wagę przywiązujemy do tych konsultacji, dlatego, że budowa

Trasy Łagiewnickiej wywołała szereg dyskusji i w związku z tym chcielibyśmy wykorzystać wszystkie te spostrzeżenia przy
realizacji dalszego ciągu. Musimy sobie odpowiedzieć, jak trasy Pychowicka i Zwierzyniecka mają wyglądać i jaki mają mieć
charakter. Pierwsze, wstępne koncepcje
tych tras powstały kilkadziesiąt lat temu,
rzeczywistość się trochę zmieniła – mówi
Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds.
polityki społecznej i komunalnej.
Wiceprezydent przypomina również o tym, że w Krakowie brakuje przepraw mostowych przez Wisłę, łączących
północ z południem miasta.
– Najbliższymi łącznikami są obecnie most Dębnicki i Grunwaldzki, a dla
tramwajów tylko ten drugi. Musimy skrócić tę ścieżkę, bo nie może być tak, że ludzie
mieszkający na Azorach muszą przejechać
przez centralne dzielnice Krakowa by dojechać np. na Ruczaj – mówi wiceprezydent Andrzej Kulig. – Bardzo zachęcam
wszystkich krakowian do włączenia się
i wypowiedzenia w tych konsultacjach, by
ukształtować te trasy w zgodzie z interesem społecznym. Nic nie jest przesądzone,
konsultacje są po to, by wypracować możliwie najlepsze dla wszystkich rozwiązania – dodaje wiceprezydent Kulig.

Trasa Pychowicka

W jej przypadku opracowano dwa
warianty o numerach 5 i 6. Warianty te
uzyskały pozytywną akceptację dyrektora
Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Z uwagi na brak
akceptacji tych instytucji odstąpiono od
prezentacji pozostałych wariantów opracowanych w ramach realizacji umowy.
Ze względu na brak możliwości poprowadzenia linii tramwajowej w tunelu

w obu wariantach zaproponowano most,
którym nad Wisłą poprowadzono ruch
pieszych, rowerowy i tramwajowy –
w taki sam sposób, jak w przypadku estakady Lipska–Wielicka.
Prezentowane warianty różnią się
więc sposobem poprowadzenia ruchu
samochodowego przez Wisłę. Dla wariantu 5 przewidziano w tym celu tunel pod Wisłą, zaś dla wariantu 6 zaproponowano jego poprowadzenie
mostem. W obu rozwiązaniach przewidziano budowę centrum komunikacyjnego w rejonie ul. Księcia Józefa,
modernizację tej ulicy oraz budowę linii tramwajowej, prowadzącej do centrum miasta.

Trasa Zwierzyniecka

W ramach tej trasy opracowano
cztery warianty. Dla dwóch z nich (2 i 4)
przewidziano linię tramwajową na całej
długości trasy – a więc od huba komunikacyjnego przy ul. Księcia Józefa do
ul. Balickiej. Poszczególne warianty różnią się też przebiegiem w terenie.

Działka przy przepompowni Wilga

Znamy decyzję sądu w sprawie
19 października br., Sąd Okręgowy w Krakowie zdecydował, że działka,
która przylega do przepompowni „Wilga” będzie w rękach miasta. Tym samym
sąd uznał żądanie pozwu Gminy Miejskiej Kraków za uzasadnione i rozwiązał
stosunek prawny użytkowania wieczystego. Wyrok jest nieprawomocny (inf.
na dzień zamknięcia wydania gazety).

Przepompownia znajduje się tuż obok bulwarów
wiślanych. 
Fot. red.

Przypomnijmy, w 2016 r. miasto
w postępowaniu przetargowym oddało
działkę w użytkowanie wieczyste (na
99 lat) na budowę przepompowni, która
ma chronić przed powodzią obszar prawobrzeżnej Wisły w okresie długotrwałego spływu wód.Ma to ograniczyć ryzyko podtopień osiedla Podwawelskiego.
W pierwotnych planach inwestycja
miała objąć całą działkę. Ostatecznie
przepompownię wybudowano jedynie
na części tej działki. W związku z tym
Gmina Miejska Kraków wystąpiła do
sądu z pozwem o rozwiązanie umowy z firmą JTL Property Holdings sp.
z o.o., użytkownikiem wieczystym, by
odzyskać dla miasta część, która okazała
się niepotrzebna do realizacji celu, jakim
była przepompownia. Istniała bowiem
obawa, że firma użytkująca ten teren

będzie chciała zrealizować inwestycję
niezgodną z umową użytkowania wieczystego zwłaszcza, że w trakcie trwania umowy inwestor wystąpił o podział
geodezyjny działki (należy go odróżnić
od podziału prawnego oraz podziału
polegającego na odłączeniu z księgi wieczystej) na dwie odrębne, na co otrzymał zgodę Wydziału Geodezji Miasta
Krakowa. W styczniu 2019 r. weszły też
w życie zapisy ustawy uwłaszczeniowej,
na mocy której prawo użytkowania wieczystego przekształcało się w prawo
własności gruntu.
Tu warto też dodać, że działka
oddana w wieczystą dzierżawę firmie
JTL Property Holdings, która wygrała
ustną licytację z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
S.A. w Krakowie, podlega ustaleniom

Wzdłuż Trasy Łagiewnickiej

Nowa linia autobusowa
Zarząd Transportu Publicznego
w Krakowie przygotowuje się do uruchomienia nowej linii autobusowej,
która będzie kursowała wzdłuż Trasy
Łagiewnickiej oraz po przebudowanej ul. Czerwone Maki. Linia zostanie uruchomiona w drugiej połowie
listopada.

Autobus o numerze 196 z częstotliwością co 15 minut będzie kursował na trasie „Łagiewniki” – ul. Zakopiańska, Trasa
Łagiewnicka, ul. Kobierzyńska, ul. Lubostroń,ul.Czerwone Maki – „Skotniki Szkoła”, a co drugi kurs zostanie wydłużony do
przystanku „Kozienicka” w zamian za funkcjonującą tam linię nr 116.
(UMK, red)
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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

Centrum Usług Wspólnych

Zacznie działać w Skawinie od stycznia
Skupienie działań finansowo-księgowych w jednej instytucji oraz ujednolicenie procedur dla samorządowych
szkół, przedszkoli, Biblioteki Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Takie zadanie zostanie postawione przed Centrum Usług
Wspólnych (CUW), które zacznie działać od 1 stycznia 2023 r.
CUW to rozwiązanie funkcjonujące w coraz większej liczbie samorządów. Pozwala ono na świadczenie usług
wspólnych nie tylko z obszaru finansowo-księgowego, sprawozdawczości, rozliczeń płac, ale także z obszaru

ochrony danych osobowych, BHP, obsługi informatycznej. W Gminie Skawina Centrum Usług Wspólnych będzie
obsługiwało 25 instytucji.

•
•

Co zmieni się w praktyce?
•

•

CUW pozwoli lepiej wykorzystać
zasoby kadrowe oraz skoncentrować
się na realizacji statutowych zadań
merytorycznych, co sprzyjać będzie
poprawie jakości świadczonych
usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich funkcjonowania.
Jednolita i wspólna obsługa placówek pozwala na ogłoszenie jedne

•

go przetargu dla wielu jednostek,
co pozwoli uzyskać korzystniejsze
ceny.
Procedury związane np. z bezpieczeństwem informatycznym zostaną ujednolicone dla każdej placówki
wchodzącej w skład CUW.
Działalność Centrum pozwoli na
podniesienie poziomu sprawności
zarządzania obsługiwanymi jednostkami, optymalizację zatrudnienia, zasobów oraz kosztów funkcjonowania obsługi finansowej
jednostek.
(UMiG)

Od nowego roku przejmie obowiązki MGOPS

Powstanie Centrum Usług Społecznych
Centrum Usług Społecznych (CUS) będzie realizowało
dotychczasowe obowiązki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Będzie przyjmował
wnioski o świadczenia i dodatki,
a także zajmował się ich wypłatami. W jednym miejscu będzie też
można uzyskać informacje na temat oferty gminy w zakresie usług
społecznych oraz złożyć wnioski
o różne rodzaje świadczeń, co stanowić będzie na pewno duże ułatwienie
dla mieszkańców.

Co się zmieni?
•

•

Centrum Usług Społecznych stanie
się przestrzenią wzajemnego wsparcia realizowanego poprzez usługi
społeczne rozumiane jako działania
o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Centrum Wspierania Ro-

•

Centrum będzie jedynym miejscem koncentrującym całą politykę socjalną, społeczną i rodzinną. Wszystkie informacje
na temat dostępnych usług
będą skupione w jednym miejscu. CUS będzie zajmowało
się także polityką mieszkaniową Gminy Skawina, promocją
i ochroną zdrowia, profilaktyką
Fot. UMiG
oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień.
dziny zostaną włączone do Centrum • Aktywizacja mieszkańców i organiUsług Społecznych. Dzięki temu
zacji pozarządowych. CUS w Skawidziałalność z zakresu usług społecznie pozwoli wykorzystać potencjał,
nych, profilaktyki zdrowotnej i przezasoby i doświadczenie dotychczas
ciwdziałania uzależnieniom będzie
funkcjonującego Miejsko-Gminnego
podlegała jednej instytucji. DzięOśrodka Pomocy Społecznej w Skaki temu unikniemy dublowania się
winie w połączeniu z zasobami i popodobnych inicjatyw prowadzotencjałem lokalnych organizacji ponych przez kilka instytucji. Pozwoli
zarządowych, podmiotów ekonomii
to zredukować koszty ponoszone na
społecznej oraz społeczności lokalnej.
rzecz realizowania polityki społeczCentrum Usług Społecznych zacznie
nej przy jednoczesnym zachowaniu swoją działalność od 1 stycznia 2023 r.
najwyższej jakości usług.
(UMiG)

Droga gminna Ochocza – Facimiech zamknięta

Utrudnienia drogowe

Fot. UMiG

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
informuje, że na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będą
wykonywane prace związane z budową
sieci kanalizacji sanitarnej, w związku
z powyższym:
• do 29 grudnia br. droga gminna
publiczna 601007K (Ochocza –
Facimiech) będzie zamknięta,
• zapewniony zostaje jedynie dojazd
mieszkańców do posesji,
• prace uniemożliwiają przejazd autobusów linii gminnych P i S1 (Pozowice – Skawina) na odcinku od
przystanku Facimiech Sosnówka
do przystanku Ochocza – linie zostały skierowane na trasę objazdową
(schemat w załączeniu),
• wyłączone z obsługi zostały przystanki Ochodza Zadworze oraz Facimiech Nowiny.
(Źródło: ZWiK/GK/RS)

Nowy ciąg pieszo-rowerowy

Powstanie w Gołuchowicach
Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko, Wicemarszałek Małopolski Łukasz
Smółka i Wicestarosta Krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali umowę
na zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego w Gołuchowicach wzdłuż drogi
wojewódzkiej DW 953 od obwodnicy aż
do centrum sołectwa. Zostanie on połączony z już istniejącą infrastrukturą
pieszo-rowerową.
Obecnie na tym odcinku piesi korzystają z utwardzonego pobocza, które jest nieoświetlone, co w połączeniu
ze znacznym ruchem samochodowym
sprzyja powstawaniu sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia niechronionych

uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy Gołuchowic razem z sołtys Anną
Pyzik od dawna zgłaszali, że spacer
wzdłuż DW 953 jest niebezpieczny. Po
zrealizowaniu inwestycji w tym miejscu
zostanie wybudowany szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy wraz z odwodnieniem. Powstanie także oświetlenie
uliczne, które poprawi bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów. Ciąg pieszo-rowerowy będzie też stanowił dodatkową
atrakcję dla wszystkich korzystających
rekreacyjnie z infrastruktury rowerowej.
Zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego. UMiG

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

ul. Żwirki i Wigury 11

tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!
www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
Dołącz do grupy CKiS LIVE www.facebook.com/groups/CKiSlive
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6 listopada godz. 17.00 – Pałacyk „Sokół” (ul. Miskiewicza 7, Skawina)
Koncert Roman Bardun Trio – autorska muzyka jazzowa bazująca na ukraińskim folklorze. Wstęp wolny.
14 listopada godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół
TEATR DZIECIOM: „Tiki Rafa na Końcu Świata” w wykonaniu Teatru
BAJADERKA. Informacja o biletach: www.ckis.pl.
20 listopada godz. 17.30 – Świetlica Wiejska w Jaśkowicach
Koncert muzyki filmowej i rozrywkowej w wykonaniu Orkiestry Dętej Koźmice z Koźmic Wielkich. Wstęp wolny.
21 listopada godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół”
Koncert Kwartetu Blaszanego Brass Riders. W programie polska muzyka
filmowa z takich filmów i seriali, jak 40-latek, Janosik, Va Bank. Wstęp wolny.
26 listopada:
– godz. 8.45 (otwarcie) – Hala Widowiskowo-Sportowa CKiS (ul. Konstytucji
3 Maja 4, Skawina)
Turniej Crossmintona – V ICO CROSSMINTON CUP – Skawina OPEN
250 POINTS
– godz. 19.00 – Pałacyk „Sokół”
Koncert Kraków Street Band. Informacje o biletach: na www.ckis.pl.
3 grudnia:
– Basen Camena (ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina)
Jubileuszowe nocne pływanie z okazji 30-lecia CKiS. Wśród atrakcji: wodny
tor przeszkód, starty indywidualne, sztafety pływackie na 30 km i mnóstwo
niespodzianek.
– Hala Widowiskwo-Sportowa CKiS
VI Mikołajowy Maraton Zumby i Maraton Zumby dla dzieci.
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Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.

Profesjonalna, kompleksowa stomatologia
dla dorosłych i dla dzieci

Maya Angelou (1928–2014) – amerykańska dziennikarka, poetka, autobiografka i działaczka na rzecz praw obywatelskich
1
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POZIOMO:
2) wybitny niemiecki kompozytor
4) towarzyska niezręczność
7) do przesiewania
8) planeta lub promieniotwórczy
pierwiastek
9) równy w marszu
11) początek dnia
13) służby specjalne w byłej NRD
15) Buloński w Paryżu
18) uwalnia od podejrzeń
19) przedmiot
20) część spodni
24) szwedzka ciężarówka
27) roślina oleista
30) drobna, ostra drzazga
31) wypadek, kolizja
32) liczba wydanych egzemplarzy
książki lub gazety
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – ważne wydarzenie w historii Polski.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 15 listopada br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrodą są zestawy klocków firmy PLAYMOBIL m.in.:
Nauka jazdy konnej, Pokój nastolatka, Volksvagen t1 camping,
Pogromcy duchów: Piankowa postać, Pogromcy duchów: Slimer z budką.
Nagrody do odbioru w sklepie KLOCKOWO.
Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród
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PIONOWO:
1) gra karciana
2) inaczej pięściarstwo
3) może być holowniczy
4) kuzynka kaczki
5) znana seria animacji
z Zygzakiem i Złomkiem
6) w tym roku przeszedł
z Liverpoolu do Bayernu
10) włoski kurort nad Adriatykiem
12) wynik dzielenia
13) filmowy lub spirytystyczny
14) imię żeńskie
16) razem z młotem na fladze ZSRR
17) głośne wołanie
21) zielona wyspa na pustyni
22) góry w Ameryce Południowej
23) w kuchni nad zlewem
25) dawny władca Rosji
26) organ kontroli państwowej
28) miasto na Mazurach
29) duża, barwna papuga

Z OKAZJI

20-lecia
GABINETU
PROMOCJA NA

NAKŁADKI
ORTODONTYCZNE
INVISALIGN!!!
do 20-stu nakładek
taniej

20%

Zadzwoń i umów się już dziś!
Kraków – Ruczaj
ul. Miłkowskiego 23
www.studioskrzat.pl

tel. (12) 300 42 22
kom. 884 902 488
/SkrzatStudioStomatologii
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SALON ŁAZIENEK,
INSTALACJI I TECHNIKI
GRZEWCZEJ
Pn.-Pt. 7:00–17:00
Sb. 8:30–13:30
696 064 161
602 237 940

Wydanie 1:

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

SKAWINA UL. TOROWA 16C
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