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PASAŻ RUCZAJ
TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

ul. Raciborska 17, Kraków

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej

PROMIS

ŻALUZJE   ROLETY
MOSKITIERY  FOLIE

CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

  12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl
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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
Kliny

AvAngArde
ul. Jachimeckiego 1
Kostrze

UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kaufland
ul. norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Supermarket  
ul. Komuny Paryskiej 1A, 
Kliny 

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

PYCHOWICE
ul. Jemiołowa, sklep spożywczy 
ul. sodowa 19, delikatesy Mięsna spiżarnia smaku
ul. skalica, sklep spożywczy 

SKOTNIKI
ul. skotnicka 188, sklep „U zosi i Jędrusia” 
ul. skotnicka 86, Kiosk ruchu danuta gazda 
ul. skotnicka 78, nasz sklep „leCH”
ul. Winnicka 15, sklep ogólnospożywczy „eWA”

KOSTRZE
ul. dąbrowa 1, sklep spożywczy 
ul. tyniecka 126, sklep AnoMi

TYNIEC
ul. Bogucianka (rondo) – sklepy
ul. obrony tyńca 18, sklep spożywczy 
ul. dziewiarzy 7, Przychodnia nFz

SIDZINA
ul. Żyzna, sklep ogólnospożywczy
ul. Wrony, Kościół Parafialny, sklepy spożywcze

BODZÓW
ul. Bodzowska 3, sklep spożywczy 

PRZYCHODNIA DĘBNIKI
ul. szwedzka 27
PRZYCHODNIA ZACHODNIA-RUCZAJ
ul. zachodnia 27

Galeria Pierogów
ul. szwai 16

Specjalistyczne Centrum 
Diagnostyczno-Zabiegowe 
ul. Barska 12

Krakowski Klub Kajakowy
ośrodek sportu i rekreacji 
KolnA, ul. Kolna 2, tynieC

DECATHLON KRAKÓW ZAKOPIANKA
ul. zakopiańska 62

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

Tesco Skawina
ul. 29 listopada 21

ul. 29 listopada 21

ul. Kobierzyńska 42

ul. Kobierzyńska 123
ul. Prażmowskiego 12, sidzinA
ul. Borkowska 17B, Kliny

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. twardowskiego 48 
(os. Podwawelskie)

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. działowskiego 1, sidzinA

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, sKotniKi

ul. obozowa 46 (ruczaj)
ul. słomiana 17 (os. Podwawelskie),

BAZAREK, ul. Kobierzyńska 57

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. słowackiego 1

ul. Jana Pawła ii 65

ul. Korabnicka 9A

Kraków – Dzielnica VIII Skawina

GALERIA SMAKU U JACKA
ul. szuwarowa 1
ul. Chmieleniec 2

CK „RUCZAJ”, 
ul. rostworowskiego 13

Ko Pychowice, ul. Ćwikłowa 1
Ko skotniki, ul. Batalionów Chłopskich 6 
tyniecki Klub Kultury, ul. dziewiarzy 7

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93favorit

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

TERESKO

Supermarket
ul. lubostroń 15

Supermarket
ul. Krakowska 19A

ul. Wspólna 7

ul. Żwirki i Wigury 11

 
 

Kraków, ul. Domowa 3, tel. 508 125 226
(koło pętli autobusowej Skotniki-Szkoła)

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl
• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, 
 osobowych, majątkowych; postępowania spadkowe
• obsługa prawna firm; analiza i przygotowanie umów
• reprezentacja przed sądami, w tym „elektronicznym” 
 sądem w Lublinie; windykacja należności

 

ZATRUDNIMY
osoby z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności 
lub bez na stanowiska:

sprzątaczki
oraz

pracownika gospodarczego.

Kontakt: 669 900 113

NAPRZÓD »

Zanim do Krakowa przyjadą mi-
liony pielgrzymów, warto zapoznać się 
z planem organizacji ruchu i komuni-
kacji miejskiej od 23 lipca do 2 sierpnia. 
W ciągu miesiąca uruchomiony zostanie 
serwis też internetowy, który również bę-
dzie ułatwieniem dla mieszkańców i piel-
grzymów, szukających informacji jak 
w tych dniach poruszać się po Krakowie.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

STREFY OGRANICZEŃ RUCHU
W czasie trwania ŚDM miasto zostanie 
podzielone na kilka stref, w których będą 
obowiązywały ograniczenia w poruszaniu 
się pojazdów. Strefy te można podzielić na 
dwie grupy:

•	 I grupa – to strefy zamknięte „Bło-
nia” i „Łagiewniki”
Zaliczone do nich ulice będą zdomi-

nowane przez pieszych i tylko nieliczne 
pojazdy będą miały prawo do wjazdu. Ob-
szar ten będzie wyłączony również z ruchu 
rowerowego.

•	 II grupa – to trzy strefy o ograniczo-
nym ruchu
Są to obszary, w które również nie każ-

dy pojazd będzie mógł wjechać, jednak 
restrykcje są w ich przypadku mniejsze. 
Planując podróż warto sprawdzić czy od-
będzie się ona w ramach jednej strefy czy 
też konieczne będzie przekroczenie granicy 
stref. Jeśli tak, koniecznie należy sprawdzić 
czy pojazd będzie dopuszczony do wjazdu 
w kolejną strefę i posiada tzw. wjazdówkę.

UWAGA kierowcy! Planując po-
dróż, zwłaszcza, jeśli przebiegać będzie 
ona w pobliżu stref zamkniętych czy 
ograniczonego ruchu lub po ulicach, 
na których spodziewany jest wzmożo-
ny ruch pieszych, należy się liczyć z moż-
liwością niezapowiedzianych zmian. 
Takie decyzje będą podejmowane na 
bieżąco przez policjantów zabezpiecza-
jących dany rejon miasta. Dokończenie na str. 5

Światowe Dni Młodzieży

Sprawdź, jak poruszać się po Krakowie

Wjazdówki będą wydawane przez ZI-
KiT lub będzie można je pobrać ze 
strony internetowej ZIKiT. Miesz-
kańcy powinni mieć przy sobie doku-
ment określający zameldowanie na te-
renie danej strefy lub inny dokument 
potwierdzający zamieszkanie w danej 
strefie, np. aktualną umowę najmu. 
Natomiast od pracowników dojeżdża-
jący do firm, będą wymagane zaświad-
czenie z pieczątką od pracodawcy, 
umieszczone za przednią szybą samo-
chodu. Przewidziane są także wjazdów-
ki wydawane przez ZIKiT (za zezwole-
niem zarządcy drogi), które nie będą 
dostępne do pobrania ze strony (ko-
nieczność złożenia wniosku w ZIKiT).

Armii Krajowej, Nawojki, Czarno-
wiejska, Aleja Słowackiego do Wita 
Stwosza, Lubomirskiego, Rondo 
Mogilskie, Powstania Warszawskiego, 
Rondo Grzegórzeckie, Grzegórzec-
ka, Dietla do Starowiślnej, Starowiśl-
na, Na Zjeździe, Limanowskiego, 
Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, 
Konopnickiej, most Dębnicki, rzeka 
Wisła, most Zwierzyniecki, (zamknię-
ta Malczewskiego i Zaścianek), Kró-
lowej Jadwigi, Jesionowa, Na Błonie, 
Zarzecze, Armii Krajowej

Rondo Ofiar Katynia, Conrada, Opol-
ska, 29 Listopada, Wita Stwosza, Ron-
do Mogilskie, Rondo Grzegórzeckie, 
Kotlarska, Most Kotlarski, Herlinga 
Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstań-
ców Wielkopolskich, Powstańców 
Śląskich, Turowicza, Herberta, POAK, 
obwodnica autostradowa, węzeł Radzi-
kowskiego, Pasternik

Rondo Ofiar Katynia, Conrada, 
Opolska, Bora Komorowskiego, An-
dersa, Jana Pawła II, Ptaszyckiego, 
Igołomska, Brzeska, droga 75 do Tar-
gowiska, droga 94, POAK , obwodni-
ca autostradowa, węzeł Radzikowskie-
go, Pasternik 

ObszAR OgRANICzENIA RuChu I

ObszAR OgRANICzENIA RuChu II

ObszAR OgRANICzENIA RuChu III
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na przełomie czerwca i lipca br. 
ma zostać rozpisany przetarg w for-
mule „zaprojektuj i zbuduj” na realiza-
cję trasy Łagiewnickiej. Jednym z ele-
mentów zadania jest linia tramwajowa, 
która połączy Kurdwanów z ulicą za-
kopiańską.

– Na przełomie czerwca i lipca br. 
chcemy rozpisać przetarg w formule „za-
projektuj i zbuduj” na realizację tego za-
dania – informuje Jerzy Marcinko, pre-
zes gminnej spółki trasa Łagiewnicka. 

obecnie trwają ostatnie korekty 
i aktualizacja tzw. Programu Funkcjo-
nalno–Użytkowego. 

– Duży nacisk kładziemy na kwestie 
bezpieczeństwa tuneli i inteligentne syste-
my informatyczne, które będą zastosowane 
w ramach inwestycji. Idziemy w kierunku 
uwzględnienia części postulatów miesz-
kańców co do parametrów Trasy Łagiew-

nickiej, a szczególnie liczby pasów – mówi 
Jerzy Marcinko.

W ramach aktualizacji Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego przyjęto, że 
główny ciąg będzie miał dwie jezdnie 
po dwa pasy ruchu w każdą stronę. na-
tomiast na odcinkach między węzłami, 
tam gdzie planowane jest poprowadzenie 
komunikacji autobusowej, wprowadzony 
będzie dodatkowy pas, przeznaczony wy-
łącznie dla transportu zbiorowego.

– Nie przewiduje się poprowadzenia 
ruchu autobusowego od Grota Roweckiego 
do Kobierzyńskiej, w tunelach pod Turo-
wicza i Herberta i pod Zakopiańską. Tam 
jezdnie będą miały pod dwa pasy – wyja-
śnia prezes trasy Łagiewnickiej.

równolegle z przygotowaniami do 
ogłoszenia przetargu, trwają rozmowy nad 
porozumieniem w sprawie finansowania 
projektu. Pod koniec czerwca do Krakowa 

mają przyjechać przedstawiciele europej-
skiego Banku inwestycyjnego (eBi), jed-
nej z instytucji kredytujących. negocjowa-
ny jest też udział banków komercyjnych. 
realizacja projektu ma być efektem współ-
pracy pomiędzy spółką trasa Łagiewnic-
ka a Polskim Funduszem rozwoju, (PFr) 
eBi i banków komercyjnych. 

– Porozumienie o współfinansowaniu 
chcemy podpisać ostatecznie do 22 sierpnia 
tego roku – zaznacza prezes Marcinko. 
Koszt realizacji całego zadania szacowa-
ny jest na 1,3 mld zł.

na przełomie czerwca i lipca ma 
też zostać podpisana umowa wykonaw-
cza między spółką trasa Łagiewnicka 
a gmina Miejską Kraków, która określi 
zasady funkcjonowania spółki w okresie 
eksploatacji trasy.

Dokończenie na str. 6

Cztery sceny, kilkudziesięciu wy-
konawców i wydarzenia towarzyszące 
dają łącznie ponad 24 godziny muzyki 
granej na żywo. 

grzegorz turnau czy da-
wid Podsiadło? Świetliki czy Fisz 
emade tworzywo? natalia Przy-
bysz czy stanisława Celińska? The 
dumplings czy gadabit? to tyl-
ko część z wyborów przed jaki-
mi staną Krakowianie 25 czerwca.   

Będzie różnorodnie nie tylko pod 
względem repertuaru, ale też lo-
kalizacji, których w tym roku bę-
dzie ponad 10, a w każdej z nich na 
mieszkańców i turystów będą czekać 
wyjątkowe koncerty. Część z nich od-
będzie się w niezwykłych miejscach. 
Przykładem może być występ jaki da, 
w pobliżu mostu dębnickiego, Capel-
la Cracoviensis w ramach piątej, jubi-
leuszowej Wodnej Masy Krytycznej. 

nieopodal i niemal równocześnie wy-
startują koncerty na 3 scenach – Hard 
rock Cafe Kraków na Małym ryn-
ku, Międzypokoleniowa na rynku 
głównym i scena Krakowska na pla-
cu szczepańskim. nie zabraknie też 
corocznego konkursu na najpiękniej-
szy wianek. obchody zwieńczy wi-
dowisko pirotechniczne na Bulwarze 
Czerwieńskim (22.30–22.45). szcze-
góły na: www.wianki.krakow.pl (red)

W sobotę 25 czerwca 

Wianki – krakowskie Święto Muzyki

Trasa Łagiewnicka

Pomimo sprzeciwów wkrótce przetarg
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Zdrowie i Uroda

nazwa zapewne wszystkim od 
razu kojarzy się z konopiami indyjski-
mi i środkiem odurzającym. tymcza-
sem ludzie starsi pamiętają z podręcz-
ników szkolnych konopie, jako roślinę 
olejarską i dostarczającą włókna. Po-
wszechne były rozległe uprawy kono-
pi siewnej, bo w Polsce konopie siew-
ne  (Cannabis sativa l.) znane były 
już w czasach prasłowiańskich i miały 
duże znaczenie gospodarcze i leczni-
cze. z łodyg wykonywano wytrzymałe 
liny i solidne tkaniny, a z nasion wyci-
skano oleje.

olej konopny służył do ce-
lów spożywczych, leczniczych, 
również do sporządzania farb, 
lakierów, niektórych mydeł, po-
kostu. dziś postrzegamy kono-
pie głównie przez pryzmat ich 
indyjskiej odmiany – marihu-
any, której wpływ na zdrowie 
wciąż wywołuje gorące dysku-
sje. Kontrowersje wokół kono-
pi indyjskich rykoszetem trafiły 
w odmianę siewną, pozbawio-
ną właściwości narkotycznych. 
olej z konopi powoli wraca 

jednak do łask, czemu trudno się dzi-
wić – jego właściwości prozdrowotne 
są nieocenione. Co warto podkreślić 
w uprawie konopi nie wykorzystuje 

się chemii, nie potrzebne są opryski 
przeciw chwastom i szkodnikom, 
bo roślina sama zagłusza chwasty, 
a szkodniki jej unikają. 

olej z konopi siewnej, jest zu-
pełnie bezpiecznym produktem, 
a oceniając jego właściwości moż-
na stwierdzić, że stoi na szczy-
cie olejów spożywczych. Bogaty 

w niezbędne kwasy tłuszczowe 

w idealnym stosunku 3:1 (omega-6 do 
omega-3) charakteryzuje się najwięk-
szym ich procentowym udziałem w ole-
ju (ok. 80% to nKt). W skład wchodzą: 
kwas oleinowy, linolowy i linolenowy, 
gamma-linolenowego.

regularnie spożywany obniża ry-
zyko wystąpienia zawału i zatorów, po-
przez zmniejszenie agregacji krwinek. 
Chroni przed miażdżycą, blokuje wy-
twarzanie prozapalnych mediatorów, 
obniża cholesterol. zwiększa tempo re-
generacji błon śluzowych oraz naskórka. 
Pomocny jest w pielęgnacji cery zaatako-

wanej łuszczycą i owrzodzeniami. Może 
być stosowany w postaci okładów na wy-
sychające wypryski i liszaje. Pomaga też 
przy chorobach paznokci i włosów, aler-
giach oraz zapaleniu skóry.

dodatkowo olej z konopi, ale tylko 
ten z pierwszego tłoczenia i nierafino-
wany to źródło chlorofilu, fitosteroli, 
fosfolipidów, minerałów i wielu wita-
min (m.in. duża zawartość witaminy 
K, oraz występowanie wit. A, d, e). 
najlepiej spożywać na surowo w sa-
łatkach, z serami, na świeżym chlebku, 
z kaszą.  biovert.pl

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Olej z konopii ma nieocenione właściwości prozdrowotne

4 czerwca br. już po raz drugi na 
terenie zespołu szkół ogólnokształ-
cących integracyjnych nr 3 przy ulicy 
strąkowej – której patronem jest prof. 
Julian Aleksandrowicz lekarz, hemato-
log, wieloletni kierownik Kliniki He-
matologicznej  Akademii Medycznej 
w Krakowie – odbył się ii Piknik dla 
zdrowia. organizowany jest z myślą 
o zintegrowaniu lokalnego środowiska 
i propagowanie zdrowego stylu życia. 
Jednak celem nadrzędnym jest hono-
rowa zbiórka krwi oraz rejestracja po-

tencjalnych dawców komórek macie-
rzystych. 

W tym roku był też nowy dodatko-
wy cel, a mianowicie zebranie środków 
dla Fundacji Jaśka Meli „Poza Hory-
zonty”. Udało się sprzedać 989 cegiełek 
i zebrać 7 tysięcy złotych, które trafiły 
już na konto fundacji.

Podobnie, jak przed rokiem piknik 
przyciągnął całe rodziny, a organizatorzy 
zadbali, aby każdy z przybyłych znalazł 
dla siebie coś interesującego. na scenie 
trwały występy artystyczne, w sali gim-

nastycznej rozlokowano punkty, gdzie 
można było uzyskać porady medyczne 
czy kosmetyczne. nie zabrakło też licz-
nych atrakcji dla najmłodszych.

Śmiało można podkreślić, że piknik 
stał się ważną cykliczną imprezą dziel-
nicy viii dębniki. organizatorom na-
leży pogratulować pomysłu. impreza 
od początku zyskała ogromną sympa-
tię i aprobatę nie tylko wśród środowi-
ska związanego ze szkołą, ale również 
mieszkańców dzielnicy. 
 Renata Piętka, fot. zsOI nr 3

Piknik przy Strąkowej znów odniósł sukces

Dla zdrowia… i dobrej zabawy

Po oficjalnej części scena na długie godziny została oddana we władanie uczniów. Występy szczególnie klas 
I–III Szkoły Podstawowej nr 158 podbiły serca widzów, a show i energia szkolnej grupy cheerleaderek pod 
opieką Ewy Winczury-Fekete udzieliła się wszystkim przybyłym na piknik. 

Nie zabrakło też licznych atrakcji. Pod ogromnymi parasolami kusiły stoiska ze zdrową żywnością, na 
boiskach odbywały się zawody dla rodzin i rozgrywki sportowe, a chętni mogli uczyć się maszerować 
z kijkami pod okiem profesjonalisty. 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider, który gościł na pikniku, jako honorowy krwiodawca 
zachęcał gorąco wszystkich do oddania krwi. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Miasta Krakowa 
prof. Jacek Majchrowski oraz Oddział Kliniczny Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Zainteresowanie oddaniem krwi i w tym roku mile 
zaskoczyło organizatorów. Udało się zebrać 13 litrów 
krwi, co jest ogromnym sukcesem. Być może udałoby 
się więcej, ale ze względu na rygorystyczne przepisy 
połowa chętnych z przyczyn zdrowotnych nie została 
zakwalifikowana. Powodzeniem cieszył się też 
punkt rejestracji dawców komórek macierzystych. 
Zarejestrowały się 74 osoby. 



www.kropka-gazeta.pl 5

Dokończenie ze str. 2

główne trasy i utrudnienia w poszcze-
gólnych rejonach:

•	 Z Placu Centralnego do Centrum 
Krakowa
Należy pamiętać, że w ścisłym centrum 

obowiązuje Strefa Ograniczonego Ruchu, 
która uniemożliwi dojazd do Starego Mia-
sta. Ponadto od 29 do 31 lipca większość 
trasy prowadzić będzie przez obszar objęty 
Strefą Ograniczonego Ruchu III. Jadąc do 
centrum al. Jana Pawła II lub al. Pokoju, 
kierujący napotka zlokalizowane na jezd-
ni parkingi dla autokarów oraz wzmożo-
ny ruch pieszych, a 31 lipca w rejonie al. 
Pokoju i ul. Lema pojawią się czasowe (po 
południu) wyłączenia ulic z ruchu.

•	 Z Ruczaju do Centrum
Od 26 lipca Ruczaj znajdzie się w Stre-

fie Ograniczonego Ruchu II. Ponadto na 
ciągu ulic Grota Roweckiego – Monte Ca-
sino wystąpią utrudnienia związane z prze-
mieszczaniem się dużych grup pieszych oraz 
przeznaczeniem części ulic na parkingi dla 
autokarów. Dojazd może być szczególnie 
utrudniony od 28 do 31 lipca, kiedy czaso-
wo wyłączane z ruchu będą ulice przecina-
jące trasę do Centrum, np. Konopnickiej.

•	 Z Bronowic do Centrum
W Bronowicach od 26 lipca będzie 

obowiązywała Strefa Ograniczonego Ru-
chu II. Kierujący się do Centrum muszą 
liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych 
oraz zmianami w organizacji ruchu w re-
jonie Błoń oraz wzmożonym ruchem pie-
szych w rejonie Armii Krajowej, Opolskiej 
i Królewskiej. Największym utrudnie-
niem będą zmiany w rejonie Alej Trzech 
Wieszczów (ATW).

•	 Z Górki Narodowej do Centrum
Dla tej trasy, oprócz ograniczeń wyni-

kających z funkcjonowania Stref Ograni-
czonego Ruchu, należy uwzględnić utrud-
nienia związane z funkcjonowaniem al. 29 
Listopada, jako trasy wjazdowej od strony 
Warszawy i ograniczeń jej przepustowo-
ści w skutek zmian organizacji ruchu na 
ATW i ul. Konopnickiej.

•	 Z Bieżanowa do Centrum
Utrudnienia będą szczególnie zauwa-

żalne z momentem zmiany organizacji 
ruch na ul. Bieżanowskiej i wprowadze-
niem tam 30 – 31 lipca Strefy Zamieszka-
nia. W tych samych dniach, utrudniony 
będzie też przejazd ul. Wielicką w związku 
z uroczystościami w Brzegach.

•	 Z Kurdwanowa do Centrum
Tu szczególnie zwrócić należy uwagę na 

zmiany w organizacji ruchu związane z wy-
darzeniami w Brzegach oraz zmianami orga-
nizacji ruchu na Wielickiej. W rejonie tego 
osiedla znajdą się parkingi autokarów, spo-
dziewany jest też wzmożony ruch pieszych.

•	 Z Borku Fałęckiego do Centrum
Trasa ta przebiega obok Strefy Wy-

łączonej z ruchu – Łagiewniki, jest to 
też rejon miasta w którym przez cały 
czas trwania ŚDM należy spodziewać się 
wzmożonego ruchu pieszych. Utrudnie-
nia będą miały kulminację 30 lipca.

•	 Bielany – Centrum
Jest to jedna z tras narażonych na naj-

większe utrudnienia. Ma to związek z kil-
kukrotnym wyłączaniem z ruchu ciągu 

ulic prowadzących w kierunku Balic, a tak-
że z bezpośrednim sąsiedztwem z rejonem 
Błoń, na którym spodziewany jest wyjąt-
kowo duży ruch pieszy. Ciąg ulic prowa-
dzących w kierunku Balic będzie wyłączo-
ny z ruchu na kilka godzin 27, 28, 29 i 31 
lipca, ponadto zmieniona zostanie orga-
nizacji ruchu w rejonie Salwatora (ulice 
jednokierunkowe i strefy zamieszkania). 
Podczas ŚDM wykorzystana będzie bu-
dowana obecnie obwodnica Bielan.

INFORMACJE DLA PASAŻERÓW 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Podczas trwania ŚDM komunika-
cja miejska, rowery i podróże piesze będą 
podstawową formą przemieszczania się po 
Krakowie. W tym celu wprowadzone zo-
staną zmiany, które mogą ułatwić podróż 
pasażerom. Jedną z nich jest wytyczenie 
dodatkowych bus pasów, które ułatwią 
przemieszczanie się między poszczególny-
mi strefami. Buspasy pojawią się między 
innymi na ul. Opolskiej, Nowohuckiej 
czy Konopnickiej. Uruchomione będą też 
specjalne linie, zwiększona także zostanie 
liczba kursów. W sumie w tym czasie kur-
sować będzie ok, 250 tramwajów i 580 au-
tobusów. Informacje o zmianach w funk-
cjonowaniu komunikacji ukazują się na 
bieżąco na stronie www.kmkrakow.pl. ZI-
KiT zachęca też do skorzystania z wyszuki-
warki połączeń www.jakdojade.pl

Warto pamiętać! 23 lipca (sobota) 
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy 
na Cichy Kącik (wznowienie 3 sierpnia), 
a 27 lipca (środa) na Salwator oraz przez 
ul. Franciszkańską. Natomiast 27–
31 lipca wstrzymany zostanie też ruch 
pojazdów komunikacji miejskiej na wy-
branych ulicach, w tym: Konopnickiej, 
Księcia Józefa, Focha, Piastowska, Wie-
licka, Powstańców Wielkopolskich, Po-
wstańców Śląskich, Ofiar Dąbia, Poko-
ju. Ruch po Alejach Trzech Wieszczów.

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJ-
SKIEJ – 26 lipca, po porannym szczycie 
(godz. 5.00–9.00), w wybranych obsza-
rach zostaną uruchomione specjalne linie 
korytarzowe tramwajowe i autobusowe, 
które będą kursować z dużą częstotliwo-
ścią (3–5 minut). 

Linie korytarzowe tramwajowe:
•	 26–29 lipca
1. Kopiec Wandy – al. Jana Pawła II – 

rondo Czyżyńskie – al. Pokoju – Grze-
górzecka – Centrum Kongresowe – 
Kapelanka – Borek Fałęcki;

2. Os. Piastów – Mikołajczyka – Bień-
czycka – Mogilska – Grzegórzecka – 
Starowiślna – Korona – Wadowicka 
– Brożka – Grota Roweckiego – Czer-
wone Maki;

3. Kurdwanów – Nowosądecka – Wie-
licka – estakada – Kuklińskiego – al. 
Powstania Warszawskiego – tunel – 
Krowodrza Górka (linia 50).

•	 30–31 lipca
1. Krowodrza Górka – Prądnicka – tunel 

– al. Powstania Warszawskiego – Ku-
klińskiego – Lipska – Mały Płaszów;

2. Bronowice Małe – Królewska – Kar-
melicka – Dunajewskiego – Basztowa – 
Lubicz – al. Powstania Warszawskiego – 
Kuklińskiego – Lipska – Mały Płaszów;

3. Czerwone Maki – Grota-Roweckie-
go – Brożka – Kalwaryjska – Lima-
nowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy 
Bieżanów;

4. Borek Fałęcki – Zakopiańska – Kal-
waryjska – Limanowskiego – Wielic-
ka – Teligi – Nowy Bieżanów;

5. Bronowice Małe – Królewska – Karme-
licka – Dunajewskiego – Basztowa – Lu-
bicz – Mogilska – al. Jana Pawła II – Pta-
szyckiego – Ujastek Mogilski – Ujastek 
– Łowińskiego – Wzgórza Krzesławickie.

Linie korytarzowe autobusowe 
•	 26–29 lipca
1. Kombinat – pl. Centralny im. R. Re-

agana – Bora-Komorowskiego – Lu-
blańska – al. 29 Listopada – Nowy 
Kleparz – Plac Inwalidów;

2. Chełmońskiego Osiedle – Armii Kra-
jowej – Miasteczko Studenckie AGH;

3. Plac Centralny im. R. Reagana – Ander-
sa – Bora-Komorowskiego – Opolska – 
Armii Krajowej – Bronowice Małe;

4. Nowy Bieżanów Południe – Teligi – 
Wielicka – Kamieńskiego – Konop-
nickiej – Centrum Kongresowe ICE.

•	 30–31 lipca
1. Bronowice Małe – Armii Krajowej – 

Conrada – Opolska – Bora-Komo-

rowskiego – Andersa – Plac Central-
ny im. R. Reagana;

2. Nowy Bieżanów Południe – Teligi – 
Wielicka – Kamieńskiego – Konop-
nickiej – Centrum Kongresowe ICE;

3. Nowy Bieżanów Południe – Teligi – 
Wielicka – Nowohucka – al. Poko-
ju – al. Jana Pawła II – Bulwarowa – 
Kombinat;

4. Aleja Przyjaźni – Boruty-Spiechowi-
cza – al. Jana Pawła II – al. Pokoju – 
Centralna – Sołtysowska – Podbipięty 
– Lesisko;

5. Plac Centralny im. R. Reagana – Bora
-Komorowskiego – Lublańska – al. 29 
Listopada – Nowy Kleparz.

Powyższe informacje, szczególnie te 
dotyczące transportu mogą ulec jeszcze 
korekcie, jak informuje ZIKiT. 

Więcej informacji o organizacji ruchu 
i transportu podczas ŚDM, mapy, schema-
ty, wzory zezwoleń uprawniających do wjaz-
du w wyznaczone strefy na www.krakow.pl

Program ŚDM na: www.krakow 
2016.com

red., źródło: uMK, zIKiT

Światowe Dni Młodzieży

Sprawdź, jak poruszać się po Krakowie
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Po kilku latach starań, w 2015 roku 
udało się zakończyć realizację szlaku 
Karola Wojtyły na krakowskich dęb-
nikach. Pomysłodawcą projektu był 
Maciej lewandowski, radny dzielni-
cy viii dębniki poprzedniej kadencji. 
Wielkowymiarowe tablice na jednej 
stronie prezentują informacje opisu-
jące miejsce związane z osobą świę-
tego Jana Pawła ii w języku polskim 
i angielskim, mapkę dębnik z zazna-
czonymi lokalizacjami tablic oraz ka-
lendarium z życia ojca Świętego. 
na drugiej stronie znajduje się mapa 
dzielnicy viii dębniki.

Pierwsza tablica została ustawiona 
w 2013 roku przy kościele pw. św. stani-

sława Kostki przy ulicy Konfederackiej 
6. to kościół parafialny Karola Wojtyły 
z czasów, gdy razem z ojcem mieszkał 
w dębnikach i to w tym kościele 3 listo-
pada 1946 r. odprawił prymicyjną mszę 
świętą. Już jako papież Jan Paweł ii od-
wiedził go 17 sierpnia 2002 r. podczas 
swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny.

Druga tablica usytuowana jest na 
rynku dębnickim obok przystanku 
MPK w kierunku centrum miasta. Jest 
ona poświęcona słudze Bożemu Jano-
wi tyranowskiemu, którego postawa 
miała ogromny wpływ na wybór drogi 
życiowej przez młodego Karola Wojty-
łę. Jan tyranowski mieszkał przy ulicy 
różanej 11, jednak ze względu na zbyt 

wąski chodnik tablicę ustawiono w po-
wyższej lokalizacji. 

Trzecia z tablic znajduje się na-
przeciwko domu, w którym mieszkał 
Karol Wojtyła razem z ojcem przy ulicy 
tynieckiej 10.

Czwarta tablica w chwili obecnej 
postawiona jest przy skrzyżowaniu ulic 
Praskiej i Pietrusińskiego. zawiera ona 
krótki opis okresu pracy Karola Wojtyły 
w kamieniołomie na zakrzówku i wła-
śnie w okolice zakrzówka w przyszłości 
zostanie przeniesiona.

do realizacji przedmiotowego za-
dania przyczyniło się wiele osób. Środki 
finansowe przeznaczyła rada dzielnicy 
viii dębniki poprzedniej i obecnej ka-
dencji. realizatorem był Wydział Pro-
mocji i turystyki UMK oraz Centrum 
Młodzieży im. dra H. Jordana. teksty 
umieszczone na tablicach zostały opra-
cowane przy współpracy z Kurią Metro-
politarną w Krakowie, natomiast zdjęcia 
oraz oprawa graficzna jest zasługą wy-
dawnictwa Biały Kruk.

Wszyscy zaangażowani w ich po-
wstanie mają też nadzieję, że opraco-
wane tablice pozwolą, szczególnie mło-
dzieży, która przybędzie na Światowe 
dni Młodzieży w Krakowie, na lepsze 
poznanie miejsc związanych z młodością 
Św. Jana Pawła ii.  beata AugustyniakTablica przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Pietrusińskiego zostanie przeniesiona w okolice Zakrzówka. Fot. red

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl

Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00 – 15:00, czwartek: 14:00 – 16:00

Magazyn Dzielnicy Viii
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Miejski ośrodek Pomocy społecz-
nej w Krakowie Filia nr 5 przy ulicy 
Praskiej 52 serdecznie zaprasza osoby 
powyżej 60 roku życia na cykl spotkań 
„smutki i radości starości”, które od-
będą się w domu Pomocy społecznej 
ulicy nowaczyńskiego 1 w Krakowie. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
4 lipca o godz. 14.00 i poświęcone bę-
dzie problemom zdrowotnym seniorów. 
specjaliści omówią profilaktykę i cho-
roby wieku starczego. zostaną też przy-
bliżone wybrane formy wsparcia i opie-
ki nad osobami w podeszłym wieku..

Drugie spotkanie zaplanowano 
na 12 września (godz. 14.00) i będzie 
dotyczyło bezpieczeństwa osób star-
szych. Przedstawiciele wybranych in-
stytucji przekażą podstawową wiedzę 
na temat bezpiecznego zachowania 
w domu i na ulicy oraz przysługujących 
praw, obowiązków służb pomocowych 
i możliwości uzyskania wsparcia. 

10 października (godz.14.00) 
w ramach obchodów światowego dnia 
seniora planowane jest podsumowa-
nie cyklu spotkań. zaproszeni goście 
z wybranych instytucji zaprezentują do-

stępne formy aktywności dla osób star-
szych na terenie Krakowa. dodatkową 
atrakcją będzie wystawa prac uczestni-
ków ośrodka Wsparcia dla osób star-
szych przy ulicy Komandosów 18 oraz 
mieszkańców domu Pomocy społecz-
nej przy ulicy nowaczyńskiego 1, a tak-
że występ artystyczny. Podczas spotkań 
przewidziany jest poczęstunek.

(red)

Dokończenie ze str. 3

Już wcześniej spółka trasa Łagiew-
nicka uzyskała zgodę Ministerstwa roz-
woju w zakresie zamiany beneficjenta 
środków unijnych na budowę linii tram-
wajowej od Witosa do zakopiańskiej. 
Przygotowywany jest wniosek o dotację 
na ten cel. zgodnie z planem będzie zło-
żony do końca tego roku.

nie ustają natomiast protesty 
mieszkańców dzielnicy viii dębni-
ki, szczególnie tych z Pychowic, sprze-
ciwiających się realizacji inwestycji 
w projektowanym zakresie (o prote-
stach pisaliśmy kilkukrotnie na naszych 
łamach). na początku czerwca w domu 
działkowca na terenie ogródków dział-
kowych w dębnikach odbyło się zor-
ganizowane przez radę dzielnicy viii 
dębniki spotkanie z mieszkańcami do-
tyczące planów budowy trasy Łagiew-
nickiej. Koncepcję drogi przedstawił jej 
projektant stanisław Albricht. Po raz 
kolejny mieszkańcy wyrażali obawę, 
że budowa trasy skieruje w rejon ulicy 
grota roweckiego bardzo duży ruch 
tranzytowy, a sytuacja komunikacyj-
na w tym rejonie zamiast poprawić się, 
ulegnie pogorszeniu. zwłaszcza, że tra-
sy Pychowicka i zwierzyniecka realizo-

wane mają być w późniejszym terminie. 
Podnoszono też argument, że przed 10 
laty kiedy arteria była projektowana za-
budowa mieszkalna na wielu odcinkach 
wyglądała inaczej lub zupełnie jej nie 
było. to nie jedyne zastrzeżenia, które 
mają okoliczni mieszkańcy.

– Będziemy rozmawiać z przedsta-
wicielami jednostek miejskich odpowie-
dzialnych za realizację inwestycji, tak, aby 
możliwie jak największa ilość postulatów 
mieszkańców została uwzględniona. Do-
tyczy to zarówno Trasy Łagiewnickiej, jak 
i mającej powstać w przyszłości Trasy Py-
chowickiej – mówi Arkadiusz Puszkarz, 
obecny na spotkaniu z mieszkańcami 
przewodniczący rady dzielnicy viii 
dębniki.

trasa Łagiewnicka – wraz z trasami 
Pychowicką i zwierzyniecką – jest jed-
nym z elementów trzeciej obwodnicy 
Krakowa po zachodniej stronie miasta. 
to 4-kilometrowy odcinek od pętli na 
Kurdwanowie do węzła ruczaj w okolicy 
ulicy grota roweckiego. Ma kosztować 
około 1,3 mld zł i zostać zrealizowana 
do 2020 roku. z kolei trasy Pychowicka 
i zwierzyniecka wg wstępnych założeń 
miałyby być zbudowane do 2025 roku. 
ich łączny koszt to ok. 2 mld zł. 

(uMK, red)

tegoroczne Święto dzielnicy viii dębniki połączone bę-
dzie z dożynkami Miejskimi, które odbędą się w 27 sierpnia 
(sobota) na terenie Klubu osiedlowego skotnikach przy ulicy 
Batalionów Chłopskich 6. obchody rozpocznie msza święta po-
lowa o godzinie 14.00. W programie znajdą się m.in. konkurs na 

wieniec dożynkowy, występy artystyczne (słowianki, Mogilanie, 
trubadurzy), pokazy działania brygady Policji, straży Miejskiej, 
straży Pożarnej oraz liczne zabawy i konkursy dla najmłodszych. 
nie zabraknie również zabawy tanecznej. Więcej informacji na 
stronie internetowej rady dzielnicy viii dębniki.   (red)

od 18 czerwca można głosować 
na projekty zgłoszone w ramach tego-
rocznego budżetu obywatelskiego. do 
rozdysponowania jest prawie 11 mln 
zł, w tym: 8,5 mln zł na zadania ogól-
nomiejskie i 2 mln 355 tys. zł na zada-
nia dzielnicowe. Aby zagłosować, trzeba 
mieć ukończone 16 lat, mieszkać (nie-
koniecznie być zameldowanym) w Kra-
kowie i wejść na stronę www.budzet.
dialoguj.pl. dla tych, którzy nie mają 
dostępu do komputera, udostępnione 
będą punkty zlokalizowane m.in. w bi-
bliotekach publicznych, domach kultury, 
siedzibach rad dzielnic czy niektórych 
galeriach handlowych. zakończenie 
głosowania 30 czerwca.

Projekty ogólnomiejskie 
w Dzielnicy VIII Dębniki:

22   Piłka na Kolistej. Projekt obej-
muje utworzenie wielofunkcyj-
nego boiska sportowego na ru-
czaju w okolicach ulicy Kolistej/
lubostroń.

34   Nowoczesny Zakrzówek dla 
Każdego. Projekt zakłada utwo-
rzenie w Parku specjalnej strefy 
wypoczynkowej m.in. plac zabaw 
dla najmłodszych, siłownia ple-
nerowa dla osób dorosłych, mon-
taż specjalnych hamaków miej-
skich, budowa oświetlenia oraz 
monitoringu.

36   Przebudowa ciągu pieszo-ro-
werowego Zakrzowiecka-Gro-
nostajowa. Wykonanie ciągu 
pieszo rowerowego wraz z oświe-
tleniem oraz remont odcinka ul. 
gronostajowej.

99   Wybieg ze strefą agility dla kra-
kowskich zwierzaków. Projekt 
przewiduje realizację ii etapu 
prac związanych z budową wy-
biegu dla psów u zbiegu ulic Ko-
listej i lubostroń.

Pełny wykaz projektów ogólnomiej-
skich i dzielnicowych znajduje się na 
stronie www.budzet.dialoguj.pl.

(red)

Cykl spotkań dla seniorów

Smutki i radości starości

Zakończono realizację projektu w Dębnikach

Powstał szlak Karola Wojtyły

27 sierpnia w Skotnikach

Dożynki – Święto Dzielnicy VIII Dębniki

Budżet obywatelski 2016 – projekty ogólnomiejskie w dzielnicy

Głosowanie trwa do 30 czerwca
Trasa Łagiewnicka

Pomimo sprzeciwów 
wkrótce przetarg
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl

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

Magazyn Gminy Skawina

2 Wersje znaku

Znak może być stosowany również w wersji:
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych gdy nie 
można zastosować wersji podstawowej znaku 
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem 
po prawej stronie.

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

13 czerwca, w sali obrad skawińskie-
go ratusza odbyła się konferencja praso-
wa Andrzeja Adamczyka, ministra in-
frastruktury i Budownictwa w sprawie 
budowy obwodnicy skawiny. W trakcie 
spotkania padło zapewnienie, że inwesty-
cja ta wraz z rondem przy ulicy Krakow-
skiej zostanie ukończona już w 2018 r.

W konferencji udział wzięli rów-
nież przedstawiciele władz rządowych 
i samorządowych: wicewojewoda ma-
łopolski Piotr Ćwik, wicestarosta Po-
wiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, 
członek zarządu Powiatu Krakowskiego 
Arkadiusz Wrzoszczyk, burmistrz mia-
sta i gminy skawina Paweł Kolasa oraz 
zastępca burmistrza miasta i gminy ska-
wina norbert rzepisko, a także dyrektor 
krakowskiego oddziału generalnej dy-
rekcji dróg Krajowych i Autostrad to-
masz Pałasiński.

Podczas spotkania minister Andrzej 
Adamczyk podpisał program inwesty-
cyjny dla ostatnich etapów budowy ob-

wodnicy skawiny i połączenia jej wylo-
tów do dK44 – odpowiednio: w ciągu 
ul. Krakowskiej i Piłsudskiego. 

– Tą decyzją kończymy działania 
inwestycyjne na drodze krajowej nr 44 
w zachodniej części aglomeracji krakow-
skiej. Nie jest inwestycja tylko dla Ska-

winy, ale też setek tysięcy podróżujących 
tą drogą. To jedna z bardziej obciążo-
nych tras w Małopolsce – podkreślał Mi-
nister Adamczyk i zaznaczył również, 
że w budżecie państwa zarezerwowane 
są środki nie tylko na dokończenie bu-
dowy obwodnicy skawiny, ale także na 

budowę ronda turbinowego na skrzyżo-
waniu obwodnicy skawiny i ulicy Kra-
kowskiej (w ciągu dK44). Co ważne 
potwierdził także informację, że zabez-
pieczone są środki na budowę chodni-
ków przy drodze krajowej na odcinku 
przebiegającym przez gminę skawina. 
Aktualnie trwają prace projektowe na 
tym zadaniu. 

za realizację zadania, którego war-
tość jest szacowana na 60 mln zł, będzie 

odpowiadać generalna dyrekcja dróg 
Krajowych i Autostrad. 

– W drugiej połowie przyszłego roku 
zadanie powinno uzyskać Zezwolenie na 
Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), 
a oddanie drogi do użytku jest planowane 
na koniec 2018 r. Budowana będzie w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj” – mówił 
dyrektor krakowskiego oddziału gdd-
KiA tomasz Pałasiński.

 (uMig)

Już po raz piąty MultiCentrum za-
prasza dzieci i młodzież do spędzenia 
wakacji z w skawinie. Przygotowano 
ofertę różnotematycznych zajęć, dla 
różnych grup wiekowych, z których 
każdy znajdzie coś dla siebie, w zależ-
ności od swoich zainteresowań:
– dla fanów klocków: legoMania, 

Mania konstruowania i Wymyśl + 
Połącz = Uruchom

– dla miłośników sztuki i plastyki: 
twórcza kraina 

– dla odkrywców i „naukowców”: 
Multilaboratorium, Kosmos bez 
tajemnic, Wakacyjny podróżnik 
oraz Jak to jest zrobione – szukaj, aż 
znajdziesz

– dla tych, co lubią muzykę: Wakacyj-
ne nutki i zostań kompozytorem

– dla tych, co lubią teatr i bajki: Wa-
kacje z MultiBajką i w Świecie baj-
kowych postaci.
Będą również gry i zabawy dla naj-

młodszych, filmy edukacyjne, zajęcia 
teatralno-literackie z bajką i baśnią, 
a także zabawy z grami planszowymi, 
konsolą xBox 360, oraz przygody z ję-
zykiem angielskim!

Szczegółowy harmonogram do-
stępny jest na stronie MultiCentrum: 
www.multicentrum-skawina.pl

Wszystkie zajęcia oferowane 
w MultiCentrum są BEZPŁATNE, 
aczkolwiek ze względu na ograniczo-

ną liczbę miejsc obowiązują zapisy, 
których dokonać można pod nume-
rem telefonu: 12 275 49 69, osobiście 
lub mailowo: multicentrum@biblio-
teka-skawina.pl. decyduje kolejność 
zgłoszeń.

UWAgA! dzieci uczestniczące 
w zajęciach podczas roku szkolnego 
również muszą dokonać zapisu na za-
jęcia wakacyjne.

Poza zajęciami skierowanymi do 
dzieci i młodzieży MultiCentrum 
umożliwia również bezpłatne korzysta-
nie z internetu lub odpłatne wykonanie 
ksero, wydruku – według cennika obo-
wiązującego w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w skawinie. (uMig)

27 czerwca–8 lipca  
WAKACJE 2016

• WYCIECZKI Z CENTRUM  
dla dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjum.
zaplanowano m.in.: szaleństwa w ener-
gylandii, trening w największym w Mało-
polsce Parku trampolin goJump, wspi-
naczkę w Parku linowym w Czarnym 
groniu, wycieczkę pieszą do schroniska 
stare Wierchy czy sprawdzian na prze-

wodnika jaskiniowego w Jaskini Wierz-
chowskiej. oferta wycieczek na www.
ckis.pl. zapisy w Pałacku „sokół” oso-
biście lub telefonicznie (12 276-34-64) 

od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00–16.00.

• ZAJĘCIA W DWORZE dla dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjum.
dla dzieci nie korzystających z wyjaz-
dów przygotowano zajęcia stacjonar-
ne, które odbywać się będą w dwo-
rze dzieduszyckich w radziszowie. 
zapisy w dworze dzieduszyckich 
w radziszowie, osobiście lub tele-
fonicznie pod nr tel. 12  256 31 18, 
w godz. 9.00–16.00.

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel. (12) 256 95 60; tel./fax (12) 276 26 01

www. ckis.pl

od 13 czerwca do 8 lipca 2016 r. 
mieszkańcy gminy skawina mogą skła-
dać propozycje realizacji zadań w ramach 
„budżetu obywatelskiego” na 2017 r. 

Budżet obywatelski to mechanizm, 
który daje mieszkańcom gminy skawi-
na możliwość współdecydowania o wy-
korzystaniu kwoty 600 000 zł na cele lo-
kalnej społeczności. Jego podstawowym 

założeniem jest zachęcenie wszystkich 
osób powyżej 16 roku życia do złożenia 
projektu z kreatywnym pomysłem na roz-
wój lokalnej społeczności, tak by wspólnie 
zdecydować na co można wydać środki 
z budżetu gminy skawina. Maksymalny 
koszt realizacji jednego projektu nie może 
przekroczyć 100 000 zł.

(uMig)

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał „Program inwestycyjny dla budowy 
obwodnicy Skawiny – odc. IV i V wraz z podłączeniem obwodnicy do dk 44”. Fot. UMiG

Obwodnica Skawiny i rondo przy ulicy Krakowskiej 

Za dwa lata budowa ma zostać zakończona

Wakacje z MultiCentrum 2016

Ruszyły zapisy na zajęcia
Budżet obywatelski – do 8 lipca można składać projekty

Ukończyłeś 16 lat? 
Zaplanuj budżet gminy
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POzIOMO:
 2) równy w marszu
 4) łączy ramię z tułowiem
 7) smocza pod Wawelem
 8) schronisko dla psów
 9) wystawne przyjęcie bez tańców
11) gryzoń budujący tamy
13) odsłonięty, okazały balkon
15) mieszkanie lub restauracja
18) popularna marka przypraw
19) uzbrojony i opancerzony wóz 

bojowy
20) potocznie – sytuacja narażająca 

kogoś na wstyd lub śmieszność
24) choroba oczu 
27) pomór, epidemia
30) Wisła lub Warta
31) w sporcie – najlepszy wynik
32) charakterystyczna nazwa, pod 

którą znajduje się określona 
strona internetowa

PIONOWO:
 1) sportowa lub fabryczna
 2) czeka winowajcę
 3) spada na cztery łapy
 4) sezonowa roślina strączkowa
 5) kolor w kartach
 6) skaza, draśnięcie
10) urzędnik sądu bez nominacji
12) metalowy arkusz
13) węgierskie wino
14) może być bezbramkowy
16) łaciata na łące
17) imię ukochanej Winicjusza z po-

wieści „Quo vadis” Sienkiewicza
21) śpiewający poeta
22) myśl przewodnia
23) tlenek węgla
25) miasto we wschodnich Niemczech
26) pytanie mianownika
28) ma go wiersz
29) Wiktor, znany rysownik, prowa-

dził program „Piórkiem i węglem”


