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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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W programie:
• W świecie owadów – zakładamy hodowlę motyli
• Matematyka wokół nas – co i czym da się zmierzyć
• Barwy i kolory – zjawiska optyczne
• Woda i jej właściwości
• Z mapą przez świat
• Wszystkimi zmysłami – integracja sensoryczna

Zajęcia codziennie od 3 lipca do 18 sierpnia w godz. 7:00-18:00
Minimalny czas zapisu dziecka: 1 tydzień

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
ul. Bobrzyńskiego 14 Kraków-Ruczaj (przystanek Chmieleniec)

Więcej informacji:

T: 12 297 47 90
www.przedszkolejci.pl

Bogata oferta
wakacyjna!

CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

UL. LIPIŃSKIEGO 7

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

PROMIS

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

Z REKLAMĄ 10% RABATU

Kraków-Sidzina  ul. Działowskiego 1  tel. 12 446 78 88
pon.-pt. 8.00-20.00 

REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA
• KINEZYTERAPIA
• MASAŻE
• KRIOTERAPIA
• ZABIEGI BOROWINOWE
• ORTOPEDA

• nowość USG ORTOPEDYCZNE
• nowość FALA UDERZENIOWA 
• NEUROLOG
• DIETETYK
• PSYCHIATRA
• ENDOKRYNOLOG

www.progamed.pl

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

PROMOCJA 
NA LATO
zabiegi odnowy 
biologicznej 

20 % rabatu

w godz. 8-20
wszystkie zabiegi

1/2 CENY

Centrum Badan Klinicznych JCI
Jagiellonskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Bobrzynskiego 14  (bud. C)
Krakow-Ruczaj

´
´

´
´

rejestracja 
telefoniczna: 

+48 690-060-651
www.drsnarska-drygalska.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
porady dermatologiczne

dla dzieci i dorosłych

www.centrum-maluszek.pl
dowiedz się więcej:

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
„Centrum Maluszek”

ul. Obozowa ul. Szuwarowa

mała grupa - wielkie realizacje
jedyni tacy...

tel. 608 38 15 99
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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
KLINY

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

Kaufland
ul. Norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Supermarket  
ul. Komuny Paryskiej 1A 
KLINY 

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Specjalistyczne Centrum 
Diagnostyczno-Zabiegowe 
ul. Barska 12

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

ul. 29 Listopada 21

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Skawina

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

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13
KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6 
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93favorit

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

TERESKO

Supermarket
ul. Lubostroń 15

Supermarket
ul. Krakowska 19A

ul. Wspólna 7

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

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

ul. Kobierzyńska 42

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

Sklep, ul. Bogucianka (rondo), TYNIEC
Sklep Spożywczy, ul. Obrony Tyńca 18, TYNIEC
Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC

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

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

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

Kraków 

17 czerwca rozpoczęło się głoso-
wanie na projekty zgłoszone w ramach 
czwartej edycji budżetu obywatelskiego 
Krakowa. Głosować będzie można do 
30 czerwca. Wziąć w nim mogą udział 
wszyscy, którzy ukończyli 16 lat. Warto 
dodać, że nie trzeba być zameldowanym 
w Krakowie.

Ostatecznie do udziału w głoso-
waniu zakwalifikowano 111 projektów 
ogólnomiejskich oraz 208 dzielnico-
wych, czyli w sumie 319 propozycji.

– Wprowadziliśmy dwie waż-
ne zmiany w zasadach głosowania. Po 
pierwsze, przywracamy możliwość głoso-
wania papierowego. Po drugie, po zeszło-
rocznych doświadczeniach, zdecydowa-
liśmy się na weryfikację tożsamości osób 
głosujących – powiedział zastępca pre-
zydenta Krakowa ds. polityki społecz-
nej, kultury i promocji miasta Andrzej 
Kulig podczas konferencji prasowej.

Przywrócono głosowanie papiero-
we przez wypełnienie karty, która bę-

dzie wrzucana do urny. To głosowanie 
będzie odbywać się za okazaniem do-
kumentu potwierdzającego tożsamość 
osoby głosującej. Jeżeli chodzi o gło-
sowanie elektroniczne, jest to nowa 
aplikacja, zabezpieczona kodem SMS. 
Aby oddać głos, mieszkaniec podczas 
zakładania profilu do głosowania bę-
dzie musiał go potwierdzić unikato-
wym hasłem SMS, które otrzyma na 

wskazany przez siebie numer telefonu 
komórkowego.

Każdy głosujący musi oddać głos 
na sześć różnych projektów, w tym trzy 
głosy na zadania o charakterze lokal-
nym w dzielnicy swojego zamieszkania 
i trzy głosy na zadania o charakterze 
ogólnomiejskim. Mieszkańcy Dziel-
nicy XVI Bieńczyce z uwagi na nie 
przystąpienie tej dzielnicy do budżetu 
obywatelskiego mogą głosować tylko 
na projekty o charakterze ogólnomiej-
skim. Najwyżej oceniony przez głosują-
cego projekt zadania otrzymuje 3 punk-
ty, a najniżej – 1 punkt. 

Warto pamiętać, że głosowanie 
można połączyć również z dobrą zaba-
wą podczas pikników oraz innych im-
prez miejskich i dzielnicowych. Miasto 
przygotowało też stałe punkty obywatel-
skie w galeriach Bonarka i M1 oraz w na-
miocie sferycznym na Małym Rynku.

Więcej szczegółów na stronie www.
budzet.krakow.pl. (UMK, red)

Muzycy zespołu Scorpions osobi-
ście odsłonią swoją gwiazdę w znajdu-
jącej się tuż pod Wawelem krakowskiej 
Alei Gwiazd. Ceremonia odbędzie się 
w piątek, 23 czerwca o godz. 16:00. 
Dzień później zespół wystąpi w Oświę-
cimiu.

Scorpionsi jak mało kto zasłużyli na 
uhonorowanie przez miasto Kraków – 
grupa występowała tu kilkakrotnie, a do 
historii przeszedł koncert z 2000 roku 
na lotnisku w Pobiedniku pod Krako-
wem, na którym bawiło się około 800 

tysięcy osób. To nie tylko największy 
koncert, jaki kiedykolwiek odbył się 
w Polsce, ale również rekordowy pod 
względem frekwencji dla samego ze-
społu, który w trakcie ponad 50-letniej 
kariery zagrał na niemal wszystkich 
wielkich festiwalach, ze słynnym Rock 
In Rio na czele.

Z kolei 4 marca 2016 r. w Krakowie 
odbył się ostatni, jak dotąd, polski kon-
cert Scorpions, zaś z podkrakowskiej 
Wieliczki pochodzi obecny basista ze-
społu, Paweł Mąciwoda. (UMK)

Sejmik Województwa Małopol-
skiego uchwalił w kwietniu normy ja-
kościowe opału, które będą obowiązy-
wać w dwóch najbliższych sezonach 
grzewczych. Natomiast od 1 lipca tego 
roku do 31 sierpnia 2019 roku na tere-
nie Krakowa będzie obowiązywać tzw. 
„czasowa uchwała antysmogowa”. Jej 
głównym założeniem jest określenie 
minimalnych norm jakościowych paliw 
stałych dopuszczonych do użytkowania 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Po 
tym okresie, na terenie Krakowa, wej-
dzie w życie całkowity zakaz używania 
paliw stałych.

Od 1 lipca zakazuje się stosowania 
w paleniskach węgla i drewna nie speł-
niających określonych parametrów ja-

kościowych. Krakowianie, którzy będą 
kupować węgiel na opał powinni doma-
gać się od sprzedawców dokumentów 
potwierdzających (na piśmie) odpo-
wiednie parametry zakupionego towa-
ru, a zakup ma być udokumentowany 
dowodem sprzedaży (paragonem lub 
fakturą). Dopuszcza się również możli-
wość umieszczenia informacji dotyczą-
cej jakości paliwa stałego na dowodzie 
sprzedaży.

Z kolei przy zakupie drewna nale-
ży zwrócić uwagę, aby paliwo było od-
powiednio suche, a później, już we wła-
snym zakresie trzeba zabezpieczyć go 
przed zawilgoceniem. Zakazuje się bo-
wiem stosowania w kotłach, kominkach 
i piecach drewna spełniającego warunek 

zawartości biomasy o wilgotności w sta-
nie roboczym powyżej 20 proc.

W przypadku braku dokumentów 
potwierdzających odpowiednią jakość 
paliw, ewentualnie braku dowodu za-
kupu, funkcjonariusze Straży Miejskiej 
mają prawo podjąć działania kontrolne 
mające na celu weryfikację jakości wę-
gla lub drewna spalanych w piecu lub 
kominku oraz składowanych na posesji 
z przeznaczeniem do spalenia. W przy-
padku wątpliwości co do jakości paliwa, 
pobrane próbki mogą zostać wysłane do 
badań w certyfikowanym laboratorium 
pod kątem spełnienia norm jakościo-
wych. Kontynuacja dalszych działań bę-
dzie zależeć od wyniku badań laborato-
ryjnych.  (UMK, red)

24 czerwca na sześciu scenach 

Wianki – Święto Muzyki 
24 czerwca Kraków będzie tęt-

nić muzyką. Do pięciu głównych scen 
– Hard Rock Cafe Kraków, debiutan-
tów, krakowskiej, jazzowej, święta ulicy 
Stolarskiej dojdzie szósta – alternatyw-
na. Ponadto: konkurs na najpiękniejszy 
wianek, Unsound Silent Disco, noc klu-
bowa i wydarzenia towarzyszące. 

Warto będzie zobaczyć (najlepiej 
z Bulwaru Czerwieńskiego) także pokaz 
pirotechniczny zaplanowany na godz. 
22.45. Dokładny harmonogram dostęp-
ny na www.wianki.eu. Wszystkie wyda-
rzenia są bezpłatne i otwarte. (UMK)

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Głosowanie do 30 czerwca

Czwarta edycja budżetu obywatelskiego Krakowa

Uchwała antysmogowa 

Będzie obowiązywać już od 1 lipca

Scorpions w Krakowie 

Odsłonią swoją gwiazdę w Alei Gwiazd
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Wspaniały aromat, który wypełni 
kuchnię i zwabi wszystkich domowni-
ków to tylko jedna z wielu zalet zaba-
wy w piekarza. Nie ulega wątpliwości, 
że własnoręcznie zrobiony chleb będzie 
zdrowszy niż ten kupiony w sklepie. 
W jego składzie znajdą się tylko nie-
zbędne, naturalne produkty, które w do-
datku można dowolnie łączyć tworząc 
przeróżne kombinacje zależne od wła-
snego gustu i potrzeb. Będzie to więc 
świetne rozwiązanie dla osób z nieto-
lerancjami pokarmowymi (np. celiakią), 
jak też dla wszystkich tych, którzy chcą 
przejść na dietę lub po prostu zacząć le-
piej się odżywiać.

Do wypieku własnego chleba nie 
potrzeba specjalnego pieca. Wystar-
czy domowy piekarnik, a ciasto moż-
na wyrobić ręcznie lub za pomocą 
robota kuchennego. Na podstawowy 
przepis składa się tylko kilka skład-
ników: mąka, woda, sól oraz drożdże 
bądź zakwas. Pieczywo razowe będzie 
zdrowszym wyborem, bo zawiera wie-
le cennych witamin i mikroelemen-

tów. Warto więc sięgać po mąkę z peł-
nego przemiału, żytnią, pszenną lub 
orkiszową. Bazę ciasta można również 
przygotować z mąki jasnej (najlepiej 
o typie: 550, 650, 750), jak i miesza-
jąc ze sobą różne rodzaje w odpowied-
nich proporcjach. Z kolei dla osób nie 
tolerujących glutenu najlepsze będą 
mąki: gryczana, ryżowa, jaglana oraz 
kukurydziana. Domowy chleb warto 
też wzbogacić o zdrowe dodatki: na-
siona lnu, pestki dyni, słonecznika, 
sezam, nasiona chia, czarnuszkę czy 
otręby. Można go również urozma-
icić używając gotowej przyprawy do 
chleba zawierającej kminek, koper 

i kolendrę albo pokusić się o wersję 
mniej wytrawną dodając np. rozgnie-
cione banany, orzechy, suszone owoce. 
Dzięki różnym modyfikacjom chleb 
będzie za każdym razem smakował 
nieco inaczej. Samodzielnie upieczo-
ne pieczywo najlepiej przechowywać 
w lnianym woreczku lub owinąć ście-
reczką, co pozwoli na przedłużenie 
jego świeżości.

Zapamiętaj!
ZAKWAS – dzięki niemu pieczy-

wo zyskuje niepowtarzalny charakter, 
jest bardziej ciężkie, sycące i trwałe. 
Można przygotować go samodzielnie, 
ale chcąc zaoszczędzić czas warto się-
gnąć po gotowy (zakwas i mąka w trak-
cie wyrabiania powinny mieć jednako-
wą temperaturę 25–28ºC)

SÓL – nadaje pieczywu smak i za-
pobiega zbyt szybkiej fermentacji, pod-
stawowa zasada to 2% ilości mąki

PIECZENIE – chleb musi być 
pieczony zawsze w rozgrzanym wcze-
śniej piekarniku. Ciemny lepiej znosi 
wyższe temperatury. Średnie warto-
ści: chleb żytni 220ºC, chleb pszenny 
200ºC. 

CZAS PIECZENIA – bochenek 
750 g ok. 50 min; 1 kg ok. 60 min; 1,5 kg 
ok. 75 min. Do wystudzenia chleb na-
leży wyłożyć do koszyczka lub na krat-
kę kuchenną, aby mógł odparować, po-
nieważ stygnąc w formie zawilgotnieje 
i będzie miał posmak blachy.

BŁĘDY PODCZAS PIECZENIA
– skórka odchodzi: piec zbyt gorący 

lub ciasto zbyt krótko rosło,
– duże pory w chlebie: ciasto rosło 

zbyt szybko,
– chleb kruszy się: ciasto było zbyt 

twarde,
– chleb jest kleisty: ciasto było zbyt 

miękkie, chleb zbyt krótko piekł się 
lub miał za dużo mąki żytniej,

– chleb jest spłaszczony, szeroki: cia-
sto rosło zbyt długo,

– powierzchnia chleba silnie popęka-
ła: ciasto za mało wyrosło.

Biovert

Zdrowie i Uroda

Składniki:
• mąka żytnia jasna – 610 g
• zakwas piekarski bio Bionat – 30 g
• drożdże świeże – 25 g
• sól himalajska drobno mielona – 15 g
• słonecznik – 50 g
• siemię lnu – 30 g
• sezam – 20 g
• woda w temp ok. 26ºC – 475 ml
• nasiona do posypania chleba 
• tłuszcz lub olej kokosowy do po-

smarowania foremki

Sposób przygotowania:
KROK 1:  W ciepłej wodzie miesza-

my drożdże, zakwas, sól i szczyptę cukru. 
Dodajemy mąkę i inne suche składniki 
i przez kilka minut wyrabiamy robotem 
ciasto lub ręcznie przez ok. 10 minut.

KROK 2:  Przekładamy ciasto do 
miski i odstawiamy do wyrośnięcia na 
20 min.

KROK 3:  Foremkę o wy-
miarach dna 32 x 8 cm smarujemy 
tłuszczem i posypujemy mąką żytnią. 
Wkładamy do niej ciasto, wygładzamy 
umoczoną w wodzie ręką. Posypujemy 
go słonecznikiem lub otrębami, płat-
kami, siemieniem lnianym. Następnie 
przykrywamy ściereczką i odstawiamy 
na godzinę do wyrośnięcia. Przed wło-
żeniem do piekarnika jeszcze raz zwil-
żamy wodą.

KROK 4:  Do piekarnika wkła-
damy naczynie żaroodporne z wodą 
(nie musi być jej dużo, chodzi o to, aby 
w piekarniku była para wodna, która 
zapewni wilgotność powietrza). Roz-
grzewamy piekarnik do 210ºC. i wkła-
damy wyrośnięty chleb. Pieczemy ok. 
50 minut.

KROK 5:  Po upieczeniu wyłożyć 
chleb do ostygnięcia i zwilżamy jego 
skórkę wodą.

Więcej przepisów na domowe 
chleby na: gotujwstylueko.pl

CHLEB ŻYTNI NA ZAKWASIE

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Dlaczego warto piec chleb w domu?
Bez względu na to, czy jesteśmy na 

urlopie, w biurze, czy w domu, dni, w któ-
rych utrzymuje się wysoka temperatura, 
są trudne do przetrwania. Przegrzanie 
organizmu jest niebezpieczne dla zdro-
wia i życia, dlatego należy unikać zbyt 
długiego spędzania czasu na słońcu. 
Warto pamiętać o kilku zasadach, któ-
re pomogą nam poradzić sobie z wysoką 
temperaturą.

Przegrzanie organizmu, czyli hiper-
termia może prowadzić do niebezpiecz-
nego dla zdrowia i życia udaru cieplne-
go. W sytuacji, w której nasze ciało nie 
nadąża z obniżaniem temperatury ciała, 
dochodzi do zaburzenia termoregulacji 
i kumulacji ciepła.

– Na przegrzanie organizmu naj-
bardziej narażone są osoby starsze oraz 
dzieci i niemowlęta – informuje dr Anna 
Krukowska, internista z Centrum Me-
dycznego Falck w Warszawie. – Proces 
regulacji temperatury w ich organizmach 
przebiega wolniej niż przeciętnie, dlatego 
należy ich szczególnie chronić przed prze-
grzaniem – dodaje.

Dr Anna Krukowska zwraca szcze-
gólną uwagę na:
• Regularne nawadnianie organi-

zmu – bez względu na zalecane ilo-
ści spożywania wody, należy przez 
cały dzień uzupełniać płyny. Każde 
uczucie pragnienia jest oznaką mi-
nimalnego odwodnienia, a w trakcie 
upałów tracimy dużą ilość wody po-
przez pocenie się. 

• Unikanie długiego przebywania na 
słońcu – ekspozycja ciała na bezpo-
średnie działanie promieni słonecz-
nych, zwłaszcza w trakcie upałów, 
może w łatwy sposób doprowadzić 
do udaru słonecznego. Najlepiej 
spędzać czas w cieniu, okrywać ciało 
przewiewnymi ubraniami, korzystać 
z nakrycia głowy, a jeżeli jest taka po-
trzeba to nawet parasola. 

• Unikanie wysiłku fizycznego – le-
piej zrezygnować z intensywnych tre-
ningów, biegów i spacerów w pełnym 
słońcu, a w przypadku osób z proble-
mami z krążeniem i osób starszych – 
nawet chodzenia po schodach. 

• Ochronę pomieszczeń przed na-
grzewaniem. Należy w tym celu za-
słonić okna, ponieważ wychłodzenie 
mieszkania w ciągu dnia będzie nie-
możliwe, ze względu na słońce i wy-
soką temperaturę. To samo dotyczy 
miejsca pracy. 

• Schładzanie ciała. Warto stosować 
wentylatory, których powiew może 
ułatwić chłodzenie organizmu. W uza-
sadnionych przypadkach można roz-
ważyć zimny prysznic, ale temperatu-
rę wody należy zmniejszać stopniowo, 
aby nie wywołać szoku termicznego. 

• Używanie niektórych leków. Środ-
ki moczopędne i odwadniające na-
leży stosować po konsultacji z le-
karzem, w upalne dni dużo łatwiej 
doprowadzić do odwodnienia orga-
nizmu.  ww.falck.pl 

Wydział Sportu UMK przygoto-
wał ofertę zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży na nadchodzące wakacyjne 
miesiące. Warto sprawdzić szczegółowy 
harmonogram programów „Mój trener”, 
„Animator Sportu”, „Krakowskie Ścieżki 
Nordic Walking”, a także „Aktywny Kra-
ków”. Wakacje z różnymi dyscyplinami 
sportu (m.in. piłka nożna, tenis, jazda 
konna, pływanie, nordic walking, karate) 
organizują poszczególne ośrodki sporto-
we. Harmonogramy zamieszczane będą 
na www.krakow.pl w zakładkach pod na-
zwami wymienionych programów.

Ponadto w Dzielnicy XI przez cały 
sierpień w Klubie Sportowym Orzeł – 
Piaski Wielkie na ul. Niebieskiej 2 będą 
prowadzone zajęcia z piłki nożnej, siat-
kówki i badmintona. Natomiast KS 
Grzegórzecki na obiekcie sportowym 
przy ul. Wysłouchów 43 organizuje od 17 
lipca do 18 sierpnia zajęcia sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci z piłki nożnej, tenisa 
ziemnego i ogólnorozwojowe.

Lato w mieście w ramach programu „Ak-
tywny Kraków”:
• KS Nadwiślan, ul. Koletek 20 – progra-

mowe zajęcia szkółki piłkarskiej, teni-
sowej i kajakowej, tel.: 12 422 21 22;

• Krakowski klub Jazdy Konnej, ul. Ko-
bierzyńska 175a – wakacje w siodle, 
cztery cykle po pięć dni od 22 lipca do 
12 sierpnia, tel.: 12 262 14 18;

• Klub Taneczny TK – pięć grup ćwi-
czeniowych w różnych lokalizacjach, 
tel.: 604 473 666;

• Stowarzyszenie Rodziców i Przyja-
ciół dzieci z zespołem Downa „TĘ-
CZA” – organizacja zajęć z gimnasty-
ki, wspinaczki, piłki nożnej, pływania, 
nordic walking, tel.: 503 131 288;

• KS Grębałowianka, ul. Grębałowska 
12 – stacjonarne obozy wypoczynko-
we z elementami sportowymi (26–
30.06; 3–7.07; 29.07–5.08), tel.: 668 
367 701;

• Krakowski Klub Sportowy „OL-
SZA”, ul. Siedleckiego 7, wakacje 
z tenisem, tel.: 12 432 47 82;

• KS Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 
5 – stacjonarny obóz letni z elementa-
mi zapasów, tel.: 504 032 659;

• Krakowska Akademia Sportu – or-
ganizacja aktywności i ćwiczeń ru-
chowych, obóz wypoczynkowy z ele-
mentami sportowymi karate, różne 
lokalizacje, tel.: 504 295 123;

• Uczniowski Klub Sportowy 
„MATT”, ul. a Błonie 15d – warsztaty 
i turnieje tenisa stołowego we wszyst-
kie dni wakacji, tel.: 511 299 710;

• Uczniowski Klub Sportowy Jola, os. 
Dywizjonu 303 – otwarte zajęcia 
sportowe z tenisa stołowego, tel.: 504 
618 329;

• Akademia Karate Tradycyjnego, 
Niepołomice: półkolonia karate tra-
dycyjnego, Plaza, al. Pokoju 44, tel.: 
501 616 789;

• UKS Judo – prowadzenie programo-
wych zajęć sportowych, różne lokali-
zacje, tel.: 602 427 007. (UMK)

Fot. pixabay.com

Lekarz radzi

Jak bezpiecznie przetrwać upalne dni

Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Aktywny Kraków – zdrowo na sportowo 
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Nadchodzi sezon na relaks, zaba-
wę, uśmiech, taniec, śpiew, sportową 
aktywność i rywalizację. Ośrodek Re-
kreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” 
jak co roku przygotował wiele atrak-
cji i imprez. Wiele z nich wpisało się 
już w stały kalendarz letnich wydarzeń 
w Kryspinowie.

SAMOCHODOWE WARIACJE:

 13–16 lipca  
XVII ZLOT VW GARBUSÓW 
GARBOJAMA 2017

To prawdziwa inwazja „biedronek”, 
„żuczków” i „chrabąszczy”. W tym 
roku z meksykańskim motywem prze-
wodnim. Zadaniem uczestników bę-
dzie przebranie siebie i pojazdów – in-
wencja twórcza zostanie nagrodzona! 
Cztery dni rozbrzmiewać będzie cha-
rakterystyczny warkot i melodyjny stu-
kot silników kompaktowego Volkswa-
gena typu 1.

Organizatorzy imprezy przygo-
towali też liczne atrakcje dla pasjona-
tów „garbusów”. Imprezę urozmaicą 
konkursy i zabawy dla najmłodszych, 
wybór miss i mistera, rockoteki, kon-
certy zespołów i wiele innych. Parada 
i przejazd głównymi ulicami Krakowa 
barwnego korowodu „garbusów” bę-
dzie niewątpliwie zwieńczeniem zlotu.

Jak co roku zjadą się auta z całej 
Europy. Wiele z nich ma już dzisiaj sta-
tus pojazdów zabytkowych, a ich wła-
ściciele uważają je za pełnoprawnych 
członków rodziny. Warto się przeko-
nać, dlaczego ten uroczy samochód 
wciąż fascynuje kierowców na całym 
świecie. Szczegóły programu na www.
garbojama.pl. 

 21–23 lipca  
3 RAJD KANTYNY  
czyli JURAJSKA PRZYGODA 
WOKÓŁ ZABIERZOWA

Start rajdu – godz. 12:00 – Karczma 
Rohatyna (Cholerzyn 361)

Trasa rajdu to około 90 km na iti-
nerer, więc dobrze mieć pilota lub pilot-
kę! Zgłaszajcie odtimery, youngtime-
ry, klasyki i socjalistyczne konstrukcje 
PRL i RWPG, a przede wszystkim nie 
czekajcie, bo ilość miejsc w rajdzie jest 
ograniczona.

Po rajdzie czeka na Was, jak za-
pewniają organizatorzy jeszcze wię-
cej zabawy, koncert i „Pijana Party”, 
a w niedzielę plaża i mnóstwo atrakcji 
aż do kolacji. 

Tej imprezy nie można ponoć omi-
nąć, a na pewno nie da się jej zapomnieć. 
Kto nie wierzy niech zaglądnie na stronę 
www.facebook.com/kantynazlombol

ZAWODY SPORTOWE:

 10 września  
ONICO IRON DRAGON 

To jedna z największych imprez 
triathlonowych w Polsce południowej. 
W rozgrywanych od 2013 roku corocz-
nie biorą udział setki zawodników ry-
walizujących na dystansie olimpijskim 
(pływanie 1,5km – rower 40 km – bieg 
10 km); sprinterskim (pływanie 750 m, 
rower 20 km, bieg 5 km) oraz w sztafecie. 

Organizatorem zawodów jest klub 
triathlonowy  Waterknights, można 
więc powiedzieć, że projekt ten stwo-
rzony jest dla triathlonistów przez 
triathlonistów.

Tegoroczna, piąta edycja jest szcze-
gólna z dwóch względów. Po pierwsze 
zawody zyskały sponsora tytularnego 
– firmę Onico, której zaangażowanie 
pomoże w zorganizowaniu wyjątko-
wej imprezy zarówno dla zawodników, 
jak i kibiców.

Po drugie, ambasadorami wspie-
rającymi V edycję Onico Iron Dragon 
zostały znane w sportowym świecie 
postacie:
• Grzegorz Sudoł – trzykrotny 

olimpijczyk (Ateny 2004, Pekin 
2008 i Londyn 2012), brązowy 
medalista mistrzostw świata oraz 
srebrny medalista mistrzostw Eu-
ropy w chodzie sportowym.

• Mateusz Kaźmierczak – czołowy 
polski triathlonista, reprezentant 
kraju.

• Marcin Konieczny – uczestnik 
Mistrzostw Świata Ironman na 
Hawajach w 2012, autor bloga nie-
maniemoge.pl 
Szczegóły na www.irondragon.pl

IMPREZY TANECZNE I MUZYCZNE:

Przez całe wakacje na eventowym 
Cyplu odbywać się będą taneczne 
i muzyczne imprezy. W planach wie-
czór z Gorącą SALSĄ oraz wieczór 
KARAOKE.

Nie przegapicie tych wydarzeń 
śledząc profil – facebook.com/nadza-
lewemkryspinow

Zapraszamy do wspólnej zabawy 
i odpoczynku na plażach. Do zoba-
czenia !

ORiW„Nad Zalewem”

Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” 

Letnie wydarzenia  
w KRYSPINOWIE

REKLAMA

Organizatorzy zapraszają do wzię-
cia udziału w zawodach związanych ze 
sportami wytrzymałościowymi. W ra-
mach przedsięwzięcia 22–23 lipca od-
bywać się będą : 

 MAŁOPOLSKA SETKA
Czyli rowerowy maraton na orienta-
cję na dystansie 100 km. Zawodnicy 
w 2-sobowych w zespołach będą mu-
sieli odnaleźć kilkanaście punktów 
kontrolnych, zlokalizowanych na tere-
nie Pogórza Wielickiego i Beskidu Ma-
kowskiego. Limit czasu na pokonanie 
bardzo urozmaiconej trasy to 14 godzin. 
Start zawodów zlokalizowany będzie 
na terenie Fortu Winnica, a baza przy 
Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna (ul. 
Kolna w Krakowie).

 BIEG TWIERDZY KRAKÓW 
To bieg przełajowy na dystansach 5 i 10 
km, po terenie Fortu Winnica oraz oko-
licznych, leśnych ścieżkach, duktach 
i łąkach. Teren choć stosunkowo pła-

ski, jest podmokły i trudny technicznie. 
Start biegu: Fort Winnica godzina 10. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy 
medal i możliwość zwiedzenia Fortu. 
Organizatorzy zapewniają punkt od-
żywczy oraz elektroniczny pomiar cza-
su.

 PIESZE ZAWODY 
NA ORIENTACJĘ 

Jest propozycją dla lubiących biegać 
dłuższe dystanse i posługujących się 
mapą. Zawodnicy przy pomocy map 
w skalach od 1:15 000 do 1:50 000 będą 
musieli odnaleźć kilkanaście punktów 
kontrolnych rozmieszczonych na tere-
nach lasów miasta Krakowa. Limit cza-
su na pokonanie trasy o długości około 
30 km to 10 godzin.

 ADVENTURE TROPHY '17
To główna impreza weekendu, rajd 
przygodowy. W tegorocznej edycji 
2-osobowe zespoły rywalizować będą 
na trasie AT '17 – 200 km w limicie 

30 godzin oraz Krótkiej – 70 km w li-
micie 14 godzin. Zawody organizowa-
ne są w cyklu AR Team Cup. Na obu 
trasach na zawodników czekają ta-
kie dyscypliny jak: bieg na orientację, 
MTB, kajak, rolki, pływanie, a także 
liczne zadania specjalne – zadania li-
nowe, eksploracja podziemi, pływanie, 
rafting i odcinki specjalne fragmenty 
o obowiązkowym przebiegu. 

Zamysłem tej krakowskiej impre-
zy jest przywrócenie dawnej renomy 
zawodom Adventure Trophy i już od 
kolejnej edycji powrót do rywalizacji 
klasycznych 4 osobowych zespołów na 
długiej wielodniowej trasie. Organiza-
torem przedsięwzięcia jest Stowarzy-
szenie Adventure. Szczegóły na stro-
nie zawodów www.adventure-trophy.
pl; Facebooku www.facebook.com/
ADVENTURE.TROPHY a także 
na profilu zespołu AR Team Polska  
www.facebook.com/ARTeamPolska/

22 i 23 lipca – weekend z przygodą

Sprawdź swoją wytrzymałość
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Na ulicy Konopnickiej, w rejo-
nie ulicy Orawskiej powstanie w tym 
roku nowe skrzyżowanie, które w przy-
szłości skomunikuje tę arterię z ulicą 
Rydlówka. Prace budowlane ruszyły 
z początkiem czerwca, jednak pierw-
sze utrudnienia dla kierowców plano-
wane są w lipcu. W czerwcu ruszyły 
pierwsze prace przygotowawcze. Ro-
boty budowlane trwają przede wszyst-
kim przy chodnikach. Zostały one 
zwężone i odpowiednio zabezpieczo-

ne, tak by przejście było dalej możliwe. 
Pierwszych utrudnień dla kierowców 
wykonawca spodziewa się w lipcu, kie-
dy rozpoczną się prace przy jezdniach. 
Roboty drogowe potrwają do grudnia 
br. Po ich zakończeniu na ulicy Konop-
nickiej powstanie nowe skrzyżowanie, 
które pozwoli na wjazd w kierunku uli-
cy Rydlówka zarówno od strony ronda 
Matecznego, jak i ronda Grunwaldzkie-
go. Kierowcy wyjeżdżający również będą 
mogli skręcić w obydwu kierunkach.

Dzięki temu poprawi się sytuacja ko-
munikacyjna w okolicy. Zmiany odczują 
również kierowcy codziennie poruszający 
się ul. Wadowicką i rondem Matecznego, 
gdyż mniej samochodów będzie tam wy-
jeżdżać z ul. Rzemieślniczej. (UMK)

Wiosną ubiegłego roku poruszali-
śmy w „Kropce” – nie po raz pierwszy 
zresztą – temat plaży nad Wisłą. Jako 
atrakcja bulwarów, łatwo demontowany 
kompleks funkcjonując sezonowo, nie 
dłużej niż od połowy kwietnia do poło-
wy września, miał stać się śródmiejskim 
miejscem rekreacji Krakowian. Niestety 
już drugi rok obiekt ogradza metalowa 
siatka i tabliczki „Nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony”.

Przypomnijmy, problemy pojawi-
ły się już na samym początku funkcjo-
nowania plaży i dotyczyły demontażu 
obiektu.

– Sezonowa funkcja kompleksu wie-
lofunkcyjnego pn. „Plaża Krakowa” zo-
stała określona w umowie dzierżawy 
zawartej z Sao Beach Investments Sp. 
z o.o. w dniu 22 grudnia 2008 r. na okres 
10 lat. Zgodnie z treścią tej umowy kom-
pleks miał funkcjonować sezonowo i po 
tym okresie miał być całkowicie demonto-
wany – informuje Zofia Kuryśko, z-ca 
dyrektora Wydziału Skarbu Urzę-
du Miasta Krakowa. – W związku ze 
stwierdzeniem naruszenia przez dzier-
żawcę warunków ww. umowy dzierża-
wy, Gmina Miejska Kraków wypowie-
działa ww. umowę z dniem 13 grudnia 
2010 r., natomiast kolejna umowa dzier-
żawy przedmiotowego terenu, zawarta 
w dniu 10 lipca 2012 r. na czas oznaczo-
ny do 31 grudnia 2015 r., umożliwia-

ła całoroczne funkcjonowanie kompleksu 
wyłącznie do końca 2015 r. 

W 2013  roku  zaczął obowiązywać 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go zezwalający na istnienie budynków 
wbudowanych w wały rzeki, które nie 
zakłócają widoku na rzekę Wisłę i oko-
liczne zabytki. Istniejąca konstrukcja, 
w której funkcjonowała restauracja, nie 
była jednak spójną częścią bulwaru, jak 
zakładał plan. Aby spełnić jego wymogi, 
postawiony na wałach budynek musiał-
by zostać częściowo wkopany w wał. Pla-
ża warunków nie spełniła, dlatego swoją 
działalność miała (zgodnie też z umową) 
zakończyć do końca 2015 roku. 

– W związku niewykonaniem przez 
Sao Beach Investments Sp. z o.o. obowiąz-
ku rozbiórki obiektu gastronomicznego 
„Plaży Krakowa” po upływie 2015 r. Wy-
dział Egzekucji Administracyjnej i Win-
dykacji UMK prowadzi w tej sprawie po-
stępowanie egzekucyjne – wyjaśnia Zofia 
Kuryśko.

Postępowanie trwa, jego finał jest 
trudny do przewidzenia. Wiele wska-
zuje na to, że sprawa może się ciągnąć 
kolejne miesiące, jeśli nie lata. 

– Aktualnie, na skutek skorzystania 
przez Spółkę Sao Beach Investments Sp. 
z o. o. z przysługujących środków zaskar-
żenia postępowanie egzekucyjne pozosta-
je nadal zawieszone do czasu uzyskania 
ostatecznego postanowienia w sprawie 
złożonych przez Zobowiązaną Spół-
kę zarzutów egzekucyjnych – mówi Jan 
Machowski, kierownik Referatu ds. In-
formacji Medialnej Biura  Prasowego 
UMK. – Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie uchylił postanowienie 
Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Krakowie w przedmiocie zarzu-
tów. 9 stycznia br. do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie wpłynę-
ła skarga kasacyjna złożona przez Spół-
kę Sao Beach Investments Sp. z o.o. Akta 
postępowania wraz ze złożoną skargą 
zostały przekazane do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 7 marca. W związku 
z powyższym brak jest możliwości wska-
zania daty podjęcia prowadzonego postę-
powania egzekucyjnego – kontynuuje Jan 
Machowski.

Plaża od początku swojego funk-
cjonowania wzbudzała kontrowersje. 
Niektórym nie podobał się projekt ar-
chitektoniczny, jako oderwany od cha-
rakterystycznego klimatu miasta. Jednak 
przez kilka lat plac zabaw przy plaży za-
pełniał się dziećmi, nie brak było chęt-
nych do korzystania z boisk do siatkówki, 
a w upalne słoneczne dni na piaszczystej 
części obiektu wygrzewali się zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści. Teraz teren zo-
stał ogrodzony, a sam obiekt odstrasza. 
Trudno określić, po czyjej stronie leży 
wina, ale można pokusić się o stwier-
dzenie, że zlokalizowana przy Bulwarze 
Wołyńskim plaża nad Wisłą i będący 
obecnie nośnikiem wielkopowierzch-
niowej reklamy budynek dawnego hote-
lu Forum, są  jednymi z większych pora-
żek wizerunkowych Krakowa.

Renata Piętka

Z piątku na sobotę (17/18 czerwca) 
rozpoczął się kolejny etap remontu na 
ulicy Kapelanka, który potrwa około ty-
godnia i będzie powodował utrudnienia 
dla kierowców poruszających się w kie-
runku Tesco.

– W tym czasie naprawiana będzie na-
wierzchnia jezdni na jednym pasie, a w kolej-
nych etapach remontować będziemy pozostałe 
trzy pasy – informuje Zarząd Infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wcześniej na ulicy Kapelanka zosta-
ły wymienione krawężniki. Teraz prace 
remontowe obejmą jezdnię. (UMK)

W niedzielę 25 czerwca w ramach 
Święta Rzeki Wisły, na brzegu Wisły 
u podnóża opactwa tynieckiego po stro-
nie Krakowa i Piekar odbędzie się otwar-
cie przeprawy pieszo-rowerowej Tyniec-
-Piekary.

Program imprezy:
 godz. 12.00 – spacer z historią wokół 

klasztoru,
 godz. 12.00 – Warsztaty filcowania, 

technika „na mokro” i na „sucho” (ko-
lejne tury: godz. 13.30,  15.00, 17.30) 
– wcześniejsze zapisy e-mail: eduka-
cja@benedyktyni.com,

 godz. 12.00–19.00 – otwarte warsz-
taty powroźnictwa,

 godz. 13.00 – występy zespołów lu-
dowych: Zespół Pieśni i Tańca Zie-

mi Lisieckiej, Zespół Stowarzysze-
nia z Rybnej,

 godz. 14.30 – podchody dla rodzin,
 godz. 16.30 – prelekcja o historii 

przeprawy na Wiśle,
 godz. 17.00 – oficjalne otwar-

cie przeprawy przez Jacka Krupę, 
marszałka województwa małopol-
skiego, koncert Joanny Słowińskiej 
z zespołem, 

 godz. 19.00 – spacer z historią wokół 
klasztoru.
Ponadto na przybyłych czekać będą 

liczne atrakcje, takie jak balon, pokazy 
husarii i rękodzieła czy produkty regio-
nalne.

Zadanie zrealizowane zostało w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. (red)

Remont ulicy Kapelanka

Czas na wymianę nawierzchni

Rusza przebudowa ulicy Konopnickiej

Utrudnienia już w lipcu

25 czerwca – otwarcie przeprawy promowo-rowerowej

Święto Rzeki Wisły w Tyńcu
Plaża na Wisłą

Przepychanek administracyjnych ciąg dalszy

Fot. Magiczny Kraków

Fot. materiały prasowe UMK

Fot. red

Fot. red



www.kropka-gazeta.pl 7

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

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

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

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

 26 czerwca – 7 lipca 
 WAKACJE Z CENTRUM 
 Cykl 1-dniowych wycieczek dla dzieci 

(od 6 roku życia) i młodzieży. Szcze-
gółowa oferta na stronie www.ckis.
pl. Zapisy osobiste lub telefoniczne: 
Dział Realizacji Projektów Kultury 
CKiS – Pałacyk „Sokół”, tel. 12 276 
34 64, w godz. 9.00–16.00. Uwaga: nie 
przyjmowane są zapisy drogą mailową.

 3 – 14 lipca 
 DWORSKIE PODRÓŻE
 Cykl 1-dniowe wycieczki dla dzieci 

i młodzieży. Szczegółowa oferta na 
stronie www.ckis.pl. Zapisy osobi-

ste lub telefoniczne: Dwór Dziedu-
szyckich w Radziszowie ul. Szkol-
na 4, tel. 12 256 31 18, 12 256 10 82 
lub 784 031 284 w godz. 9.00–16.00. 
Uwaga: nie przyjmowane są zapisy 
drogą mailową.

 Basen Camena – wakacyjna promo-
cja dla dzieci i młodzieży (3–18 lat)

 Od okresie 27 czerwca–31 sierpnia 
(pon.–pt. w godz. 8.00–17.00) – go-
dzinny bilet za 5 zł. Po przekroczeniu 
godzinnej zabawy, naliczanie zgod-
nie z obowiązującą taryfą. Oferta nie 
obejmuje biletów rodzinnych, nie łą-
czy się z innymi promocjami.

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

Umowy podpisane

Wkrótce remont dworca i budowa SCK 

Fot. S.Trzeciak

Remont kolejowego dworca, w któ-
rym nową siedzibę znajdzie Miejska 
Biblioteka Publiczna, budowa Skawiń-
skiego Centrum Komunikacyjnego, 
nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe 
i parkingi dla rowerów – to inwestycje, 
których realizacja będzie możliwa dzię-
ki środkom z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego 2014–2020.

26 maja br. Jacek Krupa, marszałek 
Województwa Małopolskiego przekazał 
na ręce burmistrza Skawiny Pawła Kola-
sy umowy gwarantujące dofinansowanie 
dla dwóch ważnych dla Skawiny projek-
tów. Łączny koszt projektów: „Integracja 
transportu zbiorowego z transportem in-
dywidualnym w Gminie Skawina w rela-
cji z Krakowskim Obszarem Funkcjonal-
nym” oraz „Dworzec Biblioteka Skawina 
– przywrócenie budynkowi dworca ko-
lejowego w Skawinie walorów zabytku 
z przeznaczeniem obiektu na cele pu-
bliczne” to ponad 44 mln zł, z czego kwo-
ta dofinansowania wynosi prawie 29 mln 
W ramach pierwszego projektu (ITZ) 
zaplanowane są liczne prace związane 
z rozbudową infrastruktury transporto-
wej gminy. Przyświeca temu jeden cel: 
zmniejszenie ruchu samochodowego na 
ulicach i w centrum miasta oraz ogra-

niczenie zanieczyszczenia powietrza 
powodowanego przez transport samo-
chodowy. Pomyślny przebieg całej inwe-
stycji ma pozwolić mieszkańcom na ko-
rzystanie ze zintegrowanej komunikacji 
zbiorowej i zachęcić ich do korzystania 
z rowerów. Projekt skupi się m.in. na bu-
dowie Skawińskiego Centrum Komu-
nikacyjnego (SCK). W okolicy dworca 
PKP powstanie: 500 miejsc postojowych 
i parking P&R (w tym 300 włączonych 
w system Małopolskiej Karty Aglome-
racyjnej), pętla autobusowa, chodniki, 
ścieżki rowerowe oraz wiata rowerowa. 
W ramach projektu zaplanowano rów-
nież rozbudowę ulicy Kolejowej na od-
cinku z ulicą Krakowską do skrzyżowania 
z ulicą Niepodległości wraz ze zjazdami, 
chodnikami, stanowiskami postojowymi 
i zatokami autobusowymi. Wyremonto-
wana ulica ma docelowo prowadzić do 
parkingu P&R. Oprócz tego w Skawi-
nie powstaną dodatkowo 4 zadaszone 
parkingi rowerowe na 80 miejsc oraz 
niezadaszone parkingi rowerowe na 110 
miejsc. Dodatkowo na przystankach 
autobusowych powstanie kolejnych 45 
miejsc postojowych. Projekt obejmuje 
również budowę ścieżek pieszo-rowe-
rowych w obrębie najważniejszych ulic 
gminy. Łączny koszt inwestycji to prawie 

36,5 mln, z czego 24 mln pokryje dota-
cja z RPO. Planowana data zakończenia 
projektu to wrzesień 2019 roku.

Niemniej ważnym projektem dla 
Skawiny jest ten związany z remontem 
i przebudową budynku Dworca PKP. 
To kluczowy element przedsięwzięcia, 
jakim jest rozwój Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej oraz budowa Skawińskiego 
Centrum Komunikacyjnego. Co istot-
ne – po remoncie budynek dworca nie 
tylko będzie pełnił swoją podstawową 
funkcję związaną z obsługą pasażerów 
oraz informacją kolejową i turystyczną, 
ale również będzie ważnym punktem na 
kulturalnej mapie Skawiny. W budyn-
ku oprócz poczekalni, kawiarni, punktu 
informacji turystycznej, miejsce zajmą 
również pomieszczenia z przeznacze-
niem dla Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Obok wypożyczalni książek po-
wstanie cały kompleks, który będzie 
służył nie tylko mieszkańcom, ale rów-
nież podróżnym korzystającym z kolei. 
Nie zabraknie powierzchni wystawo-
wej, warsztatowej czy konferencyjnej. 
Ponadto w nowej siedzibie biblioteki 
powstanie pracownia multimedialna, 
pracownia zbiorów audiowizualnych, ka-
wiarnio-czytelnia oraz pomieszczenie do 
pracy indywidualnej. – Nie możemy po-

zwolić, by takie budynki, jak ten zabytkowy 
dworzec niszczały i nie były w pełni wy-
korzystane. To nasze wspólne dobro, któ-
re ma służyć wszystkim mieszkańcom, jak 
również podróżującym. Jestem przekona-
ny, że stworzymy miejsce przyjazne dzie-
ciom, młodzieży, ale i całym rodzinom, tak 
by wolny czas spędzony w czytelni, bibliote-
ce czy na wystawie ubogacał, pogłębiał wie-
dzę i rozwijał zainteresowania. Wierzę, że 
to miejsce będzie tętniło życiem – podkreślił 
burmistrz Paweł Kolasa.

Poza pracami budowlanymi i kon-
serwatorskimi zostanie wykonana aran-
żacja wnętrz budynku, poprzedzona 
warsztatami konsultacyjnymi z udzia-

łem architektów,   pracowników Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oraz miesz-
kańców, którym obiekt ma służyć, 
w szczególności dzieciom i młodzieży. 
Miejsce zostanie zaaranżowane tak, by 
było przystępne, przyjazne i funkcjo-
nalne. W ramach projektu wnętrza zo-
staną w pełni umeblowane i wyposażo-
ne w niezbędny sprzęt. Dzięki dotacji 
możliwe będzie również wyposażenie 
budynku dworca w inteligentny system 
zarządzania energią. Zakończenie prac 
zaplanowano na grudzień 2019 roku. 
Całkowity koszt projektu to ponad 
7,6 mln zł. Ponad 4,8 mln zł będzie po-
chodzić z RPO WM 2014–2020. (UMiG)

III Rajd Rowerowy

Start 24 czerwca  
z Rynku w Skawinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Ska-
winie zaprasza na trzecią edycję Raj-
du Rowerowego, który odbędzie się 24 
czerwca o godzinie 15.00. 

Impreza jest rekreacyjnym przejaz-
dem rowerowym i adresowana jest do osób 
w każdym wieku, które lubią aktywnie 
spędzać czas, rodzinne przejażdżki rowe-
rowe, czytać książki, wspólnie biesiadować 
i wygrywać atrakcyjne nagrody. Szczegóły: 
www.biblioteka-skawina.pl  (red)

„Rowerowy Maj” to największa 
w Polsce kampania promująca aktyw-
ne podróże dzieci do szkół i przedszko-
li. Jest autorskim projektem Gdańska 
i realizowana była po raz czwarty, ale 
w tym roku w szranki stanęło 21 miast 
i gmin z całej Polski. W Skawinie była to 
pierwsza edycja, a placówki wytypowane 
do udziału w kampanii, dobrane zosta-
ły po analizie bezpiecznej drogi dojazdu. 
Wśród 4 wybranych znalazły się:  Przed-
szkola nr 2 i 3 w Skawinie, Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Skawinie oraz Zespół 

Placówek Oświatowych w Kopance. Za-
interesowanie akcją przerosło najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów, zwłasz-
cza że cały maj był w tym roku niezwykle 
kapryśny i zimny. 

Finał kampanii „Rowerowy Maj” 
w Skawinie odbył się 3 czerwca. Sło-
wa uznania należą się wszystkim dzie-
ciom, ich rodzicom i dziadkom, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem, poświę-
ceniem i pozytywną energią, mimo desz-
czu i zimna, uczestniczyli w kampanii, bo 
dzięki nim Gmina Skawina zajęła 4 miej-

sce wśród wszystkich miast i gmin zgło-
szonych do udziału w akcji, biorąc pod 
uwagę odsetek aktywnych uczestników 
oraz 5 miejsce pod względem frekwen-
cji rowerowej. Uczniowie, przedszkolaki 
i pracownicy łącznie w maju wykonali 
12532 przejazdy. Największy odsetek ak-
tywnych uczestników (88,89%) oraz naj-
wyższą frekwencję rowerową (60,94%) 
odnotowano w ZPO w Kopance.  Naj-
aktywniejszą z kolei grupą przedszkolną, 
o frekwencji na poziomie 56,4% może 
się pochwalić grupa 2 z Przedszkola nr 3 
w Skawinie. Najlepszą, spośród wszyst-
kich klas  frekwencją na poziomie 95,45% 
może się pochwalić klasa 5A reprezentu-
jąca ZPO w Kopance. (UMiG)

Wydział Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Skawinie informuje, że z dniem 
17 czerwca br. weszła w życie Ustawa 
z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca 
między innymi prawną ochronę drzew, 
które rosną na nieruchomościach sta-
nowiących własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej.

W w/w przypadku, właściciel nie-
ruchomości od 17 czerwca br. obowią-

zany zatem będzie dokonać zgłoszenia 
do właściwego organu, zamiaru usunię-
cia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 5 cm prze-
kracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego;

• 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego;

• 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

(UMiG)

„Rowerowy Maj” w Skawinie

Gmina zajęła czwarte miejsce

Wycinka drzew – zmiany od 17 czerwca
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pl NAJLEPSZE IMPREZY NA JEZIOREM
WAKEPARK

SUPERFLY
PAINTBALL

BAYERPARK

CHATA KRYSPINÓW
QUADY ŻAGLE KORTY
KARCZMA ROHATYNA
ZORBING OGNISKA
ZAPRASZAMY - KOM: 605 419 436

Firma Handlowa zatrudni 
pracowników na stanowisko 

kasjer-sprzedawca 

Wymagania: książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. 

Oferujemy umowę o pracę, pełny etat. 
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia. 

Kontakt: 885 062 020

Lokalizacja:
- Kraków: os. Sidzina, Kliny, Ruczaj 
- Skawina
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Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych. Konfucjusz (551–479 p.n.e.) – chiński filozof

POZIOMO:
 2) człowiek ponury i małomówny
 4) zatarg, konflikt
 7) właśnie się rozpoczyna
 8) grecki bóg wojny
 9) metalowy drążek
11) leśna droga
13) odmiana komedii
15) Pola, grała Marusię
18) maszyna do odświeżania lodu
19) miasto we Włoszech, znane 

z charakterystycznego sera
20) baśniowy ludzik, skrzat
24) drobna rola
27) siedziba władz miasta
30) rośliny lecznicze
31) Wolności w Nowym Jorku
32) kolorowa na choince

PIONOWO:
 1) plan miasta
 2) znudzony pies
 3) spada na cztery łapy
 4) owocowy ogród
 5) część spłaty kredytu
 6) pojedyncza linijka wiersza
10) mieszcząca się w Raciborzu 

największa w Polsce fabryka 
kotłów

12) odrobina płynu
13) zimowe wakacje
14) zastąpiły wrotki
16) grecka wyspa na Morzu 

Jońskim
17) indianin z Arizony
21) rudy nalot na żelazie
22) wzwyż lub w dal
23) w turbanie
25) formularz podatkowy
26) znane radio z Warszawy
28) z Jerrym w kreskówkach
29) napój z owoców

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz do 29.06.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania całosezonowe KARTY WSTĘPU 
na teren Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem" w Kryspinowie

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
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