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SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
leczenie skóry, paznokci, włosów,
badanie znamion, dermatologia dziecieca

Niepubliczne Przedszkole
„Centrum Maluszek”
Ul. Obozowa 41a/4 Kraków

Niepubliczny Żłobek
„Centrum Maluszek”

Ul. Szuwarowa 4/64 Kraków

Dzieci to nasza pasja!

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

tel. 608 38 15 99

www.centrum-maluszek.pl

REHABILITACJA

 ORTOPEDA

 USG PEŁNY ZAKRES

Kraków-Sidzina
ul. Działowskiego 1
tel. 12 446 78 88
kom. 536 832 002
pon.-pt. 8.00-20.00
www.progamed.pl

BADAŃ, w tym usg
reumatologiczne
oraz
 ENDOKRYNOLOG
Doppler tętnic szyjnych,
 DIETETYK
kręgowych oraz
 REUMATOLOG
kończyn dolnych
REHABILITACJA - pełny zakres usług: fizykoterapia, kinezyterapia, masaże,
krioterapia, zabiegi borowinowe, suche igłowanie, fala uderzeniowa
 NEUROLOG

ZAKRES USŁUG W RAMACH: PZU, Signal-Iduna, Allianz, Mondial Assistance, Polmed
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Co? Gdzie? Kiedy?
21 i 22 kwietnia

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

Kraków

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

Kaufland
ul. Norymberska 1

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69
Supermarket
ul. Komandosów 8

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

TERESKO

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

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

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

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE
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

Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

Supermarket
ul. Lubostroń 15

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

ul. Kobierzyńska 42
Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23

favorit

favorit
ul. Kobierzyńska 93
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

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

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
Euro-Sklep
ul. Jahody 2
Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

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

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. 29 Listopada 21

ul. Jana Pawła II 65
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21
ul. Korabnicka 9A

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Wspólna 7

Wszystkie liczby wskazują na to, że
będzie to kolejny, rekordowy rok.
– Na pewno jesteśmy najbardziej
międzynarodowym maratonem w Polsce.
Wracamy na trasę sprzed paru lat, ocieramy się więc o Nową Hutę. Pobiegniemy
obok TAURON Areny Kraków, najnowocześniejszego obiektu sportowego i przez
Stare Miasto, które mocno przyciąga biegaczy do Krakowa – mówił w marcu na

konferencji prasowej Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. – Myślę, że
padną w końcu wyniki poniżej 2 godzin
i 10 minut. Oczywiście przygotowujemy
szereg imprez towarzyszących. W sobotę przede wszystkim Błonia Krakowskie,
dzieci i młodzież. Tradycyjnie też rolki
i minimaraton. Sobota to również zupełna nowość. Rynek Główny, start i meta
Biegu Nocnego na 10 kilometrów. Początek o godz. 21:30. Rywalizacja w pięknej scenerii. Wreszcie w niedzielę to nad
czym pracujemy od blisko roku, czyli 17.
PZU Cracovia Maraton. Dwie minuty

wcześniej wystartują „wózkarze”, liczny
udział osób niepełnosprawnych też wyróżnia nasz maraton. Będą się znów ścigać na pełnym dystansie 42 km i 195 m
– zaznaczył.
17. PZU Cracovia Maraton rozpocznie tegoroczną edycję Królewskiej
Triady Biegowej dla biegaczy, którzy
kończą imprezy: PZU Cracovia Maraton, PZU Bieg Trzech Kopców i PZU
Cracovia Półmaraton Królewski.
Szczegółowe informacje i zapisy na
stronie internetowej biegu (www.pzucracoviamaraton.pl.).
(UMK, red)

23 kwietnia–20 maja – Wielka Zbiórka Książek

Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych
Masz niepotrzebne bajki dla dzieci
lub ciekawe książki dla dorosłych? Oddaj je i stwórz bibliotekę w szpitalu dla
małych i dużych pacjentów. 23 kwietnia w Krakowie rozpocznie się Wielka
Zbiórka Książek, które mają trafić do
pacjentów w szpitalach, domach dziecka
i hospicjach. Akcja potrwa do 20 maja.
Podczas Wielkiej Zbiórki Książek Fundacja Zaczytani.org wspólnie
z mieszkańcami chce zebrać książki dla
małych i dużych pacjentów. Po wyrażeniu chęci udziału w Wielkiej Zbiórce Książek organizatorzy prześlą pod
wskazany adres „zaczytane” kartony
oraz plakaty tzw. pakiet startowy. Zebrane książki zostaną odebrane przez
kurierów po zakończeniu akcji. Przez
miesiąc książki będą zbierały: przedszkola, szkoły, biblioteki, firmy, instytucje. Zaczytane sówki wraz z miesz-

kańcami Krakowa zapakują zebrane bliotek Małego Pacjenta, zebranie poksiążki, które zostaną wysłane do pla- nad 660 000 książek, zorganizowanie
cówek medycznych. Więcej informacji 1647 punktów zbiórek w całej Polsce,
na stronie www.zaczytani.org.
przeszkolenie bajkoterapeutycznie po„ZACZYTANI - oddaj książkę, nad 100 osób, zorganizowanie 92 spostwórz bibliotekę, zainspiruj innych” - tkań bajkoterapeutycznych, stworzenie
to ogólnopolska kampania społeczna, wraz z Narodowym Centrum Krwi proktórej celem jest dostarczanie książek gramu Zaczytani Dawcy, postawienie 34
do placówek leczniczych w całej Polsce, zaczytanych ławek.
co pozwala pacjentom choć na chwiIV edycja Wielkiej Zbiórki Książek
lę zapomnieć o chorobie.
odbędzie się w siedmiu miastach:
Dzięki społecznemu zaanKrakowie, Katowicach, Łodzi,
gażowaniu fundacja każdePoznaniu, Trójmieście, Warszago roku otrzymuje setki
wie i Wrocławiu. Akcja została
tysięcy książek, z któobjęta Patronatem Ministerrych tworzy bibliotestwa Kultury i Dziedzicki. Program edukacji
twa Narodowego, Ministra
kontynuuje prowadząc
Zdrowia, Ministra Edukacji Nawarsztaty bajko oraz bibliorodowej, Rzecznika Praw Dziecterapii itp. Dotychczasowe
ka, Ministra Praw Pacjenta oraz
osiągnięcia: otwarcie 603 bi- Fot. zaczytani.org
Prezydentów miast. (UMK, red)

8–9 czerwca – I Wodecki Twist Festiwal w Krakowie

Muzyczna gala z udziałem gwiazd polskiej sceny
8 czerwca w Krakowie ruszy
I Wodecki Twist Festiwal. Impreza potrwa dwa dni i zgromadzi aż kilkuset wykonawców. Sprzedaż biletów już trwa.
Festiwal otworzy 8 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków koncert, poświęcony pamięci Zbigniewa
Wodeckiego. Udział w tej uroczystej
gali, która zostanie zaprezentowana aż
dwukrotnie tego dnia, zapowiedzieli
znakomici polscy artyści, wśród nich
oddani przyjaciele zmarłego w maju
2017 Zbyszka.
Na scenie w „Tribute to Zbigniew
Wodecki” pojawią się: Kayah, Leszek
Możdżer, Grzegorz Turnau, Alicja
Majewska, Włodzimierz Korcz, Halina Frąckowiak, Hanna Banaszak, Zdzisława Sośnicka, Beata Rybotycka, Ewa
Uryga, Gaba Kulka, Kuba Badach, Andrzej Sikorowski, Adam Bałdych, Mariusz Patyra, Jacek Wójcicki, Sławek
Uniatowski, ale także wielu innych wokalistów i muzyków. Ideą koncertu jest
spotkanie wykonawców nie tylko z muzyką patrona wydarzenia, ale i z nim samym. Widowisko będzie oprawione
wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. Nad całością muzycznie czuwać
będzie Tomasz Szymuś. W programie
gali znajdą się najpiękniejsze duety,
wielkie przeboje z ogromnego i różnorodnego repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, a także muzyczne niespodzianki,

8 czerwca
§ ICE Kraków:
Tribute to Zbigniew Wodecki
9 czerwca
§ godz. 10–14
Kino pod Baranami: Dziecięcy Twist
§ godz. 16–22
Forum Przestrzenie:
Mitch&Mitch oraz goście
§ Forum Przestrzenie:
Nocne Jam Session
a wszystko w nowej odsłonie i przygotowanych specjalnie na to wydarzenie
aranżacjach.

Oba festiwalowe dni wzbogacą też
liczne wspomnienia i rozmowy z przyjaciółmi, gośćmi wydarzenia i bliskimi
Zbyszka. Miejscem spotkań będzie krakowski Rynek Główny i jedno z ulubionych miejsc artysty, w którym sam
zawsze umawiał się – Klub Aktora
„Loża”. Wstęp na większość wydarzeń
tego dnia jest bezpłatny!
Specjalne pasmo festiwal dedykuje
najmłodszym fanom muzyki, dzieciom,
które zaprasza 9 czerwca do krakowskiego Kina pod Baranami. Będzie tam
można spróbować swoich sił w śpiewaniu, wziąć udział w konkursach ze znakomitymi nagrodami oraz oczywiście
obejrzeć bajki.
Późnym wieczorem i w nocy, na
zakończenie pierwszej edycji Wodecki
Twist Festiwal, we wnętrzach Forum
Przestrzenie zaplanowano szalone jam
session z udziałem krakowskich muzyków i gości festiwalu.
Wodecki Twist Festiwal organizują
Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego
i Miasto Kraków.
Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego powstała w sierpniu 2017 roku.
Jej główne cele statutowe to działalność
edukacyjna, wspieranie młodych talentów oraz twórcza i kreatywna opieka
nad spuścizną kompozytorsko-wokalną artysty.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Life Science Park

21 kwietnia – Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym

Polska Dolina Biotechnologiczna na Ruczaju

Wyjątkowe wydarzenie
taneczne, które warto zobaczyć

Wiele osób zapewne nie raz zastanawia się, co kryją w sobie budynki
z szyldami Life Science Park i Jagiellońskie Centrum Innowacji zlokalizowane przy ulicy Bobrzyńskiego 14.
My również, dlatego postanowiliśmy
to sprawdzić.
Zacznijmy od początku, czyli od
tego, co właściwie oznacza life science?
Life science to grupa dziedzin nauki, które
koncentrują się na żywych organizmach.
Zaliczyć do nich można przede wszystkim biologię, biotechnologię, genomikę,
proteomikę, farmację, biomedycynę, a nawet bioinformatykę. Life Science Park
oferuje usługi dla przedsiębiorców i naukowców rozwijających nauki przyrodnicze. W ofercie Parku znajduje się m.in.
wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe
dla innowacyjnych firm, usługi badawcze

i badań klinicznych, linia do produkcji
kosmetyków oraz liczne inicjatywy edukacyjne. Właścicielem i zarządzającym
Parkiem jest Jagiellońskie Centrum Innowacji, spółka założona w 2004 r. przez
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
– Pierwszy z trzech budynków Parku
oddaliśmy w 2009 r. Obecnie Park to ponad
700 pracowników i 30 najemców, w tym
największa polska firma biotechnologiczna
Selvita S.A. – mówi Aleksandra Piotrowska, Dyrektor ds. Promocji i Marketingu
Jagiellońskiego Centrum Innowacji. I dodaje: – Life Science Park to także m.in. oferta usług badawczych dla firm z sektora life
science, realizowanych w oparciu o laboratoria należące do JCI oraz badań rezonansu
magnetycznego i tomografii komputerowej
oferowanych mieszkańcom Krakowa w ramach Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji.

Na terenie Life Science Parku działa
także przedszkole, które jest autorskim
projektem Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy
programowej opracowanej przez MEN
oraz dwóch autorskich programów:
opartego na naukach przyrodniczych
programu Naukowe Przedszkole oraz
programu regionalnego Edukacja Regionalna. Program przedszkola uzupełnia
bogata oferta zajęć dodatkowych.
Raz do roku, w ostatni piątek września, w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, Life Science Park otwiera
podwoje dla dzieci i rodziców i zaprasza na noc pełną naukowych wrażeń.
Tak będzie i w tym roku, dlatego warto
już dziś zapisać datę 28 września w kalendarzu.
(red)

Po raz kolejny w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie zagoszczą najlepsi zawodnicy rock’n’rolla
akrobatycznego na świecie.
Będzie można zobaczyć zmagania
ponad 500 tancerzy z 6 kontynentów:
Ameryki Północnej, Ameryki Południowe, Australii, Azji, Afryki i Europy
z 35 krajów członkowskich WRRC.
W sobotę 21 kwietnia w zawodach
Pucharu Świata wezmą udział przedstawiciele 4 kategorii – Klasy Głównej
(FS i CS), Klasy B, Juniorów i Młodzików – Mistrzowie Świata, Mistrzowie
Europy, Zdobywcy Pucharów Świata, Mistrzowie startujących państw.
Wśród polskiej reprezentacji będzie

Fot. Paweł Dudzik

Fot. Paweł Dudzik

można zobaczyć czołowych zawodników organizatora Pucharu Świata
– Klubu Sportowego PODWAWELSKI, wielokrotnych Mistrzów Polski
i zwycięzców zawodów międzynarodowych. Wydarzenie uświetnią też liczne
pokazy sportowe i artystyczne.
Organizatorzy zapraszają na prawdziwą eksplozję energii i ekstremalną
akrobatykę, a także dynamiczny taniec
w wykonaniu najlepszych na świecie par
Rock’n’Rolla Akrobatycznego.
Szczegółowe i bieżące informacje
dostępne są na stronie Pucharu Świata
w Rock’n’Rollu Akrobatycznym: www.
rocknroll.pl/puchar-swiata-2018
Bilety można kupić w Klubie
Sportowym PODWAWELSKI, ul.
Komandosów 21, Kraków (os. Podwawelskie), tel. 12 266 54 05, jak i w dniu
imprezy w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA, ul. Kolna 2, Kraków
(os. Tyniec).
Eliminacje: godz. 10.00 Finały:
godz. 18.00.
(red)
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Dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej

Przejrzyste finanse Miasta

Wavelo tańsze o połowę

Na co Kraków wydaje pieniądze

Posiadacze
ważnej
Krakowskiej Karty Rodzinnej mogą wykupić
z 50-procentowym rabatem roczny abonament do korzystania z sieci rowerów
miejskich Wavelo.
Voucher uprawnia do korzystania z rowerów przez 60 minut dziennie
i ważny jest 12 miesięcy od dnia aktywacji. Aktywacji należy dokonać do 31
lipca 2018 roku. Vouchery uprawniające
do zakupu abonamentu ze zniżką można odbierać w Wydziale Spraw Społecznych UMK, na ul. Stachowicza 18,
w pokoju 213 lub na stanowisku obsługi
klienta nr 2 na I piętrze.
Warunkiem odbioru vouchera jest
okazanie ważnej Krakowskiej Karty

Fot. Anna Duda / krakow.pl

Rodzinnej oraz zapoznanie się z regulaminem korzystania z usług sieci Wavelo.
Regulaminorazszczegółoweinformacje dostępne są na stronach internetowych
www.kkr.krakow.pl i www.wavelo.pl.
(UMK, red)

Wiosenne przebudzenie w Mieście Literatury UNESCO

Gratka dla miłośników książki
Krakowski Kiermasz Książki na placu św. Marii Magdaleny i dzień otwarty
w sąsiadującym Instytucie Cervantesa,
XVII edycja Małopolskich Dni Książki
“Książka i Róża”, wydarzenia Weekendu
Księgarń Kameralnych – to tylko część
atrakcji, jakie czekają w drugiej połowie
kwietnia na czytelników w najbardziej
literackim mieście Polski! W dniach 2023 kwietnia odbędą się krakowskie obchody Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich.
Klasyka światowej literatury, liczne
wydawnictwa albumowe i „cracoviana”,
komiksy i kolekcjonerskie płyty – tak
pokrótce prezentuje się oferta przygotowywana przez antykwariuszy i bukinistów na 8. Krakowski Kiermasz Książki
– plenerową, kameralną imprezę czytelniczą, łączącą luksus buszowania pomiędzy trudno dostępnymi w regularnym
obiegu pozycjami książkowymi z możliwością uczestnictwa w warsztatach
i wydarzeniach literackich lub złapania
pierwszych promyków wiosny na leżaku

z dobrą kawą w ręku. W ramach kiermaszu, który w dniach 21 i 22 kwietnia, od
godz. 10.00 do 18.00, stanie w sercu starego Krakowa na placu św. Marii Magdaleny przy ulicy Grodzkiej zaprezentują się księgarnie, antykwariaty, bukiniści
oraz biblioteki.
Bogatej i zróżnicowanej ofercie książkowej towarzyszyć będą liczne atrakcje literackie. Tego dnia z terenu placu ruszy
spacer szlakiem pierwszych drukarni
krakowskich, który poprowadzi Tadeusz
Grajpel, wybitny znawca i pasjonat dziejów książki w Polsce, ekspert Biblioteki
Jagiellońskiej, animator kultury i wytrawny opowiadacz. Dzień później o godz.
12.00 Grajpel poprowadzi na kiermaszu
otwarte warsztaty drukarskie.
W tym roku zaplanowano aż sześć
edycji kiermaszu na placu św. Marii Magdaleny, w tym specjalne odsłony towarzyszące festiwalom Copernicus i Miłosza
oraz urodzinom Stanisława Lema.
Więcej informacji na stronie www.
miastoliteratury.pl.
(UMK, red)

Fot. UMK

Już wkrótce na wybranych krakowskich przystankach zostanie wykonany
montaż ekologicznych modułów, których głównym motywem są żywe rośliny
tworzące naturalną ochronę antysmogową. Na początek w czterech lokalizacjach.
W Krakowie, aby skorzystać z bezpłatnego Internetu nie trzeba też już szukać hot-spotów w kawiarniach czy innych
wyznaczonych do tego miejscach. Sprawdzić połączenia komunikacyjne, skorzystać z aplikacji mobilnej w celu zakupu
biletów czy po prostu przeglądać newsy
w serwisach internetowych można już na
przystankach komunikacji miejskiej.

Zielone przystanki

Odwołujący się do natury, ekologiczny design wiat z pewnością sprawi,

Miejski budżet 2018 r. bliżej mieszkańca – to główne założenie projektu internetowego „Przejrzyste finanse”, który
Gmina Miejska Kraków realizuje wspólnie z firmą SVC Link. Serwis internetowy w przejrzysty i zrozumiały dla każdego sposób pokazuje, na co rozdzielane są
środki publiczne i jak rozdysponowane
są wpływy z podatków.
Serwis www.przejrzystefinanse.pl to
innowacyjna platforma, która w prosty
i zrozumiały sposób prezentuje strukturę
tegorocznego budżetu miasta Krakowa
oraz odpowiada na pytanie, jak miasto
dysponuje podatkami krakowian. Dowiemy się z niej, jak kształtują się dochody i wydatki Krakowa, a także jak
wygląda nominalna kwota partycypacji
mieszkańca w budżecie. Interaktywny
„suwak” dochodów przeliczy wartość
wkładu obywatela do budżetu z tytułu
odprowadzania podatku PIT lub CIT
w Krakowie. Każdy będzie mógł odpowiedzieć sobie na pytanie „Dlaczego
warto płacić podatki w Krakowie?”.
Jedną z zalet serwisu jest fakt, że
chętnie posługuje się on infografiką, a –
jak wiadomo – dobrze zaprojektowana
infografika pomaga zrozumieć trudniej-

sze zagadnienia. Na stronie znajdziemy
więc nowoczesne infografiki obrazujące
wysokość finansowego zaangażowania
każdego obywatela w ramach poszczególnych kategorii wydatkowych prezentowanych w układzie klasyfikacji budżetowej. Co więcej, strona przewiduje
możliwość pobierania informacji zawartych w serwisie w postaci infografiki zapisanej w pliku PDF oraz danych analitycznych w pliku CSV.

Fot. krakow.pl/przejrzystefinanse

Coraz jaśniej na bulwarach

Stylowe oświetlenie nad Wisłą
Bulwary wiślane są jednym z ulubionych miejsc spacerów i rekreacji krakowian, a także turystów. Obecnie rozpoczęły się prace montażu oświetlenia
i monitoringu na bulwarach: Inflanckim,
Wołyńskim, Tynieckim i Rodła.
Zagospodarowanie bulwarów zakłada montaż inteligentnego oświetlenia,
które będzie dostosowywało swoje natężenie do pory roku i dnia, a także nasadzenie zieleni oraz instalację stylowych lamp
iluminacyjnych. Jeszcze przed świętami
geodeci wytyczyli miejsca, w których poprowadzone będzie odwodnienie, staną
słupy oświetleniowe, zainstalowane zostaną oprawy iluminacyjne, instalacje sterujące i zasilające inteligentne oświetlenie,
monitoring oraz sieć Wi-Fi.
Wzdłuż bulwaru Inflanckiego zamontowanych zostanie około 90 opraw
oświetleniowych i iluminacyjnych, przy
Tynieckim będzie ich ponad 40, przy

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Rodła 53, a w okolicach bulwaru Wołyńskiego 27. Prace zakończą się w tym roku.
3 kwietnia, zakończył się przetarg
na budowę oświetlenia bulwarów: Poleskiego, Podolskiego z częścią bulwaru
Lotników Alianckich. Realizacja prac na
nich planowana jest w 2019 roku.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu podjął pierwsze prace nad

Przystanki komunikacji miejskiej w Krakowie

Nowości i udogodnienia dla pasażerów
że oczekiwanie na tramwaj lub autobus
stanie przyjemniejsze. Dodatkowo zadaniem nowych instalacji będzie pochłanianie pyłów. Pilotażowy projekt, pod
nazwą „zielone przystanki” realizowany
jest w ramach trójstronnego porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy
Zarządem Infrastruktury Komunalnej
i Transportu, Zarządem Zieleni Miejskiej i firmą AMS SA.
O tym, że mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują w swojej okolicy
i stanowią cenne źródło inspiracji wiemy nie od dziś. Pomysł na zazielenienie
przystanków wyszedł właśnie od nich.

Istotną częścią portalu jest sekcja
inwestycji, gdzie prezentowane są najciekawsze projekty realizowane obecnie
w mieście. Każdy obiekt ma krótki opis
i galerię zdjęć, uzupełnianą w miarę postępu prac. Zachowując pełną transparentność, przedstawiane są kwoty realizowanych inwestycji wraz z informacją
o stopniu wykorzystaniu środków unijnych.
(UMK, red)

Bywają wszak miejsca, gdzie w upalne
dni oczekiwanie na tramwaj czy autobus
jest szczególnie uciążliwe, bo brak tam
choćby odrobiny cienia.
Pierwsze „zielone punkty” na mapie Krakowa pojawią się w czterech lokalizacjach: ławka czworoboczna wokół
drzewa na przystanku autobusowym
Teatr Ludowy, pergola z ławeczkami na
przystanku tramwajowo-autobusowym
Centrum Kongresowe ICE, moduły
płotków wygradzających na przystanku
tramwajowym Rondo Grzegórzeckie,
pergola z ławeczkami na przystanku autobusowym AGH/UR.

– Jeśli pogoda dopisze mieszkańcy
będą mogli podziwiać „zielone przystanki” już pod koniec kwietnia. Cieszymy się
ogromnie, że udało się w ramach porozumienia sfinalizować realizację tego projektu. Mamy też nadzieję, że pomysł spotka się
z pozytywnym odbiorem wśród krakowian
i turystów – powiedział Łukasz Franek,
dyrektor ds. Transportu ZIKiT.

Bezpłatny Internet w 38 punktach

W Krakowie dostępnych jest obecnie 38 przystanków, na których można
skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Niektóre z nich to (A – przystanek auto-

Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa

oświetleniem już w 2016 roku. Do tej pory
udało się gruntownie przebudować bulwary: Czerwiński (lewy brzeg Wisły między
mostami Dębnickim i Grunwaldzkim)
i Kurlandzki (lewy brzeg pomiędzy mostami Piłsudskiego i Kotlarskim). Dzięki
tym pracom ta ich część stała się bezpieczna dla osób spacerujących wzdłuż Wisły
u stóp Wzgórza Wawelskiego. (UMK, red)
busowy, T – przystanek tramwajowy):
Jubilat (A, kierunek Nowy Kleparz),
Muzeum Narodowe (A, kierunek
Rondo Grunwaldzkie), Muzeum Narodowe (A, kierunek Nowy Kleparz),
Kampus UJ (T, kierunek Grota Roweckiego), Starowiślna (T, kierunek Rondo
Grunwaldzkie), Filharmonia (T, kierunek Zwierzyniecka), Rondo Matecznego (A, kierunek Rondo Grunwaldzkie), Stradom (T/A, kierunek Wawel),
Miodowa (T, kierunek pl. Bohaterów
Getta), Starowiślna (T, kierunek Poczta Główna), Filharmonia (T, kierunek
Franciszkańska).
Pełna lista przystanków w dostępem
do bezpłatnego Wi-Fi na stronie www.
zikit.krakow.pl.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
Owsica, glistnica, toksokaroza, bąblowica, lamblie itp.

Uwaga na brudne piaskownice
Zabawa w piasku jest jednym z ulubionych zajęć dzieci. Od wiosny do jesieni, jeśli tylko aura na to pozwala piaskownice
zapełniają się najmłodszymi pociechami. Mimo, że place zabaw są ogradzane, kontrolowane i coraz czyściejsze, nadal
można w nich znaleźć liczne chorobotwórcze bakterie, grzyby, pierwotniaki i pasożyty, będące źródłem groźnych chorób
zakaźnych i pasożytniczych, grzybic skóry, czy paznokci itp. Nie można więc bagatelizować problemu, jakim są brudne
piaskownice. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia dzieci są ukryte w nich odchody zwierzęce.
– Zabawa w brudnym piasku jest często przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego u dzieci. Nie sposób wyliczyć wszystkich, jakie mogą wyniknąć z kontaktu ze skażonym środowiskiem. Ich rozpiętość jest bardzo duża od biegunki do utraty wzroku,
uszkodzenia wątroby i nerek – przestrzega lek. med. Iwona Ratajczak – pediatra, specjalista chorób płuc, kierownik Przychodni Ruczaj Zachodnia NZOZ Kraków-Południe.

Owsiki

Jeśli widzimy, że dziecko wierci
się, nie może spać, drapie się po pupie,
miewa luźne stolce, mdłości, straciło apetyt, albo uskarża się na bóle
brzucha, jest rozdrażnione i osłabione, można podejrzewać, że ma owsiki.
Gdy jaja owsików trafią do jelit, wylęgają się z nich larwy, a z larw dorosłe
pasożyty (przypominają białe niteczki
o długości 0,5–1 cm). Leczenie trwa
od 2 tygodni do miesiąca i polega na
zażywaniu środków przeciwpasożytniczych. Ponieważ owsicą łatwo się zarazić, kurację zaleca się całej rodzinie.

Glistnica

Równie częstą, jak owsiki, ale
groźniejszą w skutkach jest glistnica.
U części osób zarażonych glistą ludzką występują objawy alergiczne, napady
duszności, bóle brzucha, kolki, omdlenia, drgawki, wzdęcia, zaparcia lub luźne
stolce i obniżenie zdolności do pracy, czy
nauki. W czasie wędrówki larw przez
płuca może pojawić się także zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie
płuc lub naciek płuca. Niekiedy już tylko jedna glista wywołuje przykre objawy chorobowe, ale może się też zdarzyć,
że inwazja licznych nicieni przebiega
bezobjawowo. Wszystko zależne jest
od indywidualnej odporności człowieka. Śmiertelność przy niektórych powikłaniach glistnicy (zapalenie otrzewnej,
ropień wątroby) jest jednak znaczna.
Leczenie polega najczęściej na jednorazowym podaniu leku, które czasem należy powtórzyć po 3-6 miesiącach.

Toksokaroza – zakażenie glistą psią
i kocią

Larwy toksokary (glisty psiej i kociej) przenikają z dwunastnicy do organów wewnętrznych – wątroby, płuc,
mózgu, mięśnia sercowego, mięśni
szkieletowych i gałki ocznej. Nasilenie
objawów chorobowych jest niejednakowe u różnych osób i zależy od intensywności zakażenia i odporności
organizmu żywiciela. Osoby dotknięte tą chorobą uskarżają się na objawy

podobne do grypy – ogólne osłabianie, kaszel, bóle brzucha, mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych. Czasami pojawia się także świąd
i zaróżowienie skóry. Najgroźniejsze
przypadki choroby mogą zakończyć
się utratą wzroku (tzw. odmiana oczna,
której towarzyszy pogorszenie widzenia, zez, zaćma, ślepota i bóle głowy),
a nawet śmiercią spowodowaną dolegliwościami sercowo-naczyniowymi (zawały serca i udary mózgu), jeśli
choroba nie jest na czas rozpoznana
i leczona. Większość osób dotkniętych toksokarozą nawet nie zdaje sobie
sprawy z faktu, że tę chorobę przechodziło, z uwagi na niewielkie nasilenie
objawów. Nie pozostaje ona jednak
bez wpływu na organizm – jej skutkiem może być rozregulowanie układu
odpornościowego oraz wzrost podatności na różnego typu alergie.

Bąblowica – zakażenie tasiemcem
bąblowcowym

Często dopiero po kilku latkach
można też zdiagnozować zakażenie
tasiemcem bąblowcowym. Z jaj tasiemca wylęgają się larwy. Wędrują
one do różnych organów (najczęściej
wątroby). Osiedlają się w nich i tworzą wokół siebie torbiele. Rosną około
1 cm rocznie, by dojść do nawet do 20
cm średnicy. We wczesnej fazie bąblowica nie powoduje dolegliwości. Z reguły wykrywa się ją przez przypadek
(torbiele widać np. na USG czy rtg).
Wyraźne objawy występują dopiero
po kilku latach od zarażenia. Zależą
głównie od tego, który narząd został
zaatakowany. Jeśli to np. wątroba –
mogą pojawić się bóle brzucha, utrata
apetytu i żółtaczka. Leczenie polega
na operacyjnym usunięciu pasożyta i stosowaniu leków. Pełna kuracja
może trwać nawet 2 lata. Potem przez
ok. 10 lat trzeba jeszcze robić kontrolne badania.

Lamblie

Te maleńkie pierwotniaki zasiedlają przewód pokarmowy. Często
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jednak powodują niestrawność, utratę apetytu, bóle brzucha, tłuste stolce lub biegunki. Jeśli powędrują do
dróg żółciowych, mogą wywołać stan
zapalny. Leczenie polega na podaniu
antybiotyków, środków przeciwpasożytniczych i witaminy C (lamblie
nie lubią kwaśnego środowiska). Po
ok. 3 tygodniach kurację trzeba powtórzyć.
Aby zminimalizować zagrożenie
należy wymieniać piasek w piaskownicach bezwzględnie w okresie wiosennym i przynajmniej dwa razy w sezonie letnim. Zaleca się również ochronę
piaskownic w postaci odpowiedniego
ogrodzenia oraz osłon ochraniających
przed zwierzętami. Na terenie, w którym zlokalizowana jest piaskownica powinna być widoczna informacja
o zakazie wprowadzania do piaskownicy zwierząt. 
(rp)

Woda dla zdrowia

Rodzaje wód butelkowanych
Wody, które rozlewane są do butelek i innych pojemników, przeznaczone
do sprzedaży pochodzą z ujęć podziemnych posiadają swą pierwotną czystość.
Niemniej jednak wody podziemne nasycone są w sposób naturalny składnikami
mineralnymi, które wypłukiwane są z różnych warstw geologicznych. W zależności
od stopnia nasycenia w składniki mineralne, dzielą się na następujące grupy:
Wody mineralne wysokozmineralizowane – o mineralizacji powyżej 1500
mg/l, w wodach butelkowanych zazwyczaj do 4000 mg/l. Są to tzw. wody twarde, zawierające znaczne ilości składników mineralnych. Składniki mineralne
pełnią bardzo ważne funkcję w procesach
metabolicznych człowieka, a ich niedobory powodują różne choroby i schorzenia. Niwelowanie tych niedoborów poprzez picie wód mineralnych jest jedną
z najlepszych form dostarczania ich organizmowi.
Wody mineralne średnio zmineralizowane – o mineralizacji od 500 do
1500 mg/l. Są to wody o umiarkowanej
ilości i składników mineralnych, ich pozytywną cechą jest to, że nie naruszają
równowagi elektrolitycznej w organizmie, dlatego można je pić w dowolnej
ilości w celu gaszenia pragnienia.
Wody mineralne niskozmineralizowane – o mineralizacji poniżej 500 mg
na litr. Mogą być kwalifikowane, jako „naturalne wody mineralne – niskozmineralizowane” lub „wody źródlane”. Posiadają niewielkie (śladowe) ilości składników
mineralnych, które nie mają znaczenia dla
organizmu człowieka i są alternatywą dla

nie zawsze dobrych wód wodociągowych.
Powinno się ich używać przede wszystkim do użytku domowego – gotowania
potraw, parzenia kawy, herbaty i ziół, rozcieńczania koncentratów soków i syropów. Mają tę pozytywną właściwość, że
bardzo dobrze rozpuszczają produkty,
z których przygotowuje się posiłki, wydobywając z nich potrzebne do celów
odżywczych składniki pokarmowe. Picie
ich w większej ilości nie jest korzystne dla
zdrowia, bo rozrzedzają elektrolity znajdujące się w organizmie i mogą naruszyć
jego równowagę wodno- elektrolitową.
Wody stołowe (mineralizowane) –
uzyskuje się, poprzez wzbogacanie wód
źródlanych w składniki mineralne.
W procesie wzbogacania można dodawać do nich składniki, które są korzystne
dla każdego człowieka i dlatego można
je pić bez żadnych ograniczeń. Standardem jest to, że posiadają magnez i wapń,
a nie posiadają większej ilości wodorowęglanów.
Wody lecznicze – jest to specjalna
kategoria wód posiadająca właściwości farmakodynamiczne. Spowodowane
jest to przeważnie dużą zwartością niektórych składników mineralnych lub
zwartością tzw. składników swoistych
albo też odpowiednią ich proporcją. Zawierają w większości ponad 4000 mg/l
składników mineralnych, a nawet do
24000 w wodach typu Zuber. Ich działanie lecznicze potwierdzone jest długotrwałymi obserwacjami i badaniami
klinicznymi. Mogą być stosowane tylko
według wskazań lekarskich.
(źródło: wodadlazdrowia.pl)
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8 Pułku Ułanów – połączy ulicę Zawiłą z Kapelanką

Szkoła Podstawowa nr 158 przy ulicy Strąkowej na Ruczaju

Rada Dzielnicy podjęła uchwałę

Kryta pływalnia wzbogaci bazę sportową

Rada Dzielnicy VIII Dębniki podczas marcowej sesji pozytywnie zaopiniowała projekt koncepcyjny dla
inwestycji pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot.
zadania pn. „Budowa 8 Pułku Ułanów” na odcinku od ulicy Zawiłej do
skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego o długości ok.
2700 m. opracowany na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. W uzasadnieniu Rada wnioskuje
m.in. o maksymalizację nasadzeń zieleni minimalizującej wpływ hałasu na
inwestycję.
- Aby mieć możliwość wpływu na
podjęcie działań ograniczających uciążliwość inwestycji dla mieszkańców, do
uchwały udało się wprowadzić przygotowaną przeze mnie poprawkę i jej uzasadnienie uzupełnić o zapis, że „zgodnie
z pismem Zarządu Inwestycji Miejskich
z dn. 25.01.18 r. na etapie opracowania
projektu budowlanego Rada Dzielnicy
VIII Dębniki złoży wnioski (punktową
korektę) pod kątem możliwości wprowadzenia proponowanych rozwiązań minimalizujących uciążliwości związane
z przebiegiem drogi na odcinkach blisko zabudowy mieszkalnej (m.in. hałas,
przejścia dla pieszych, zjazdy itp.), po ich
uprzednim doprecyzowaniu z projektantem czy wykonawcą robót.” - mówi
Renata Piętka, radna Dzielnicy VIII
Dębniki. - Korzenie projektu powstania
drogi sięgają lat 80-tych ubiegłego wieku. W międzyczasie w rejonie planowanej budowy wydano dużą ilość wz-tek

29 marca br. odbyła się uroczystość
podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę krytej pływalni dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158
im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie, przy ul. Strąkowej w Dzielnicy VIII
Dębniki.
Dokument podpisali, a następnie dokonali wmurowania kamienia węgielnego: zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Katarzyna Król,
przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 158 Jerzy Kubieniec,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki Arkadiusz Puszkarz,
prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA Kraków S.A. Andrzej Wyszyński i dyrektor Zarządu Infrastruktury
Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal.
- W imieniu pana prezydenta Jacka
Majchrowskiego oraz własnym chciałabym

i pozwoleń na budowę, powstało wiele nowych wielorodzinnych budynków
i osiedli, co sprawia, że droga na kilku
odcinkach ma przebiegać bardzo blisko
zabudowy mieszkalnej. Choć 8 Pułku
Ułanów to inwestycja od dawna i przez
wielu oczekiwana, i wszystko na to wskazuje, że Miasto zdecydowane jest na jej
realizację, jest też inwestycją, która dla
innych okazała się zaskoczeniem, bo kupując mieszkanie nie przypuszczali, że
w pobliżu ich nieruchomości ma przebiegać ruchliwa droga – podkreśla radna. - Trzeba mieć nadzieję, że zapis ten
zostanie wzięty pod uwagę przez ZIM,
bo w piśmie, o którym mowa powyżej nie
wykluczył on możliwości wprowadzenia
takowych korekt, a z kolei radni przyszłej
kadencji w oparciu o tą uchwałę dołożą
wszelkich starań, aby wypracować kompromis dla mieszkańców i osiągnąć porozumienie w tej sprawie – dodaje.
Przypomnijmy, ulica 8 Pułku Ułanów ma mieć jedną jezdnię, po jednym pasie w obie strony. Wzdłuż niej
poprowadzone zostaną dwa chodniki
i ścieżka rowerowa. Skrzyżuje się z mającą wkrótce powstać Trasą Łagiewnicką w rejonie ulic Ruczaj i Krokusowej.
Inwestycja ma zostać zlokalizowana
na terenie trzech dzielnic: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
i X Swoszowice. Droga o długości niespełna 3 kilometrów ma połączyć ulicę
Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Lipińskiego, Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego i stanowić odciążenie dla zatłoczonej ulicy Kobierzyńskiej.  (gp)

Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS

wą, ma dwie sale gimnastyczne, kort tenisowy i bieżnię lekkoatletyczną, a od
2011 roku wielofunkcyjne boiska „Orlik
2012”. Kryta pływalnia będzie znakomitym uzupełnieniem tej bazy.
Wykonawcą obiektu, wyłonionym
w przetargu nieograniczonym, jest P.B.P.
CHEMOBUDOWA Kraków S.A., na

Zakrzówek: betoniarnia przy ulicy Pychowickiej

Czy Miasto wykupi tereny?
Funkcjonująca przy ulicy Pychowickiej betoniarnia od dłuższego
czasu jest powodem narzekań mieszkańców okolicznych bloków, którzy
skarżą się na emitowane przez nią
hałas i zanieczyszczenia. Jest faktem,
że istniała zanim powstało sąsiadujące z nią bezpośrednio osiedle, jednak
zwłaszcza w sytuacji, kiedy zbliża się
realizacja od dawna oczekiwanego
Parku Zakrzówek, obiekt nie wpisuje się zbyt dobrze w krajobraz tego
miejsca.
21 marca br. podczas sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki, radni podjęli
uchwałę, w której wnioskują do prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie
działań mających na celu wykup terenów położonych w rejonie ulicy Pychowickiej – zajmowanych obecnie
przez firmę, która prowadzi tam betoniarnię. Wykupione tereny miałyby
zostać dołączone do tworzonego Parku Zakrzówek.

Fot. red

W uzasadnieniu uchwały czytamy,
że na terenie tym po jego wykupieniu
i połączeniu z sąsiednimi działkami
miejskimi mogłyby powstać miejsca
parkingowe dla realizowanego Parku
Zakrzówek.
(red)

Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS

już oficjalnie poinformować Państwa, że
rozpoczęliśmy prace przy budowie kolejnej
pływalni. Oprócz tego, że finansujemy różne programy sportowe dla naszych najmłodszych mieszkańców, inwestujemy również
w rozwój infrastruktury sportowej. Naszym celem jest to, aby na mapie Krakowa
w każdej dzielnicy pojawiły się kryte pływalnie, które mają służyć uczniom, ale także mieszkańcom danej dzielnicy. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziecie Państwo
zadowoleni z tej inwestycji – powiedziała
podczas uroczystości Katarzyna Król.
- Jesteśmy szkołą integracyjną, więc
myślę, że pożytek dla społeczności będzie
niewątpliwy. Czym jest możliwość pływania dla dzieci o harmonijnym rozwoju
wszyscy wiemy, a czym jest dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych też nikogo przekonywać nie trzeba – podkreślił
dyrektor Kubieniec. - A prowadząc oddziały sportowe, mam nadzieję, że w klasie
pływackiej doczekamy się olimpijczyków.
Szkoła Podstawowa nr 158 już obecnie dysponuje nowoczesną bazą sporto-

podstawie umowy z Gminą Miejską
Kraków podpisanej 8 listopada 2017
roku.
Przewidywany koszt realizacji inwestycji (wg umowy z wykonawcą) to
16 290 000 zł brutto. Prace, pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie, mają być zakończone do 31
stycznia 2021 roku. Projekt pływalni wy-

Fot. red

konała Autorska Pracownia Projektowa
Manecki.
Zakłada on rozbudowę istniejącego
budynku szkoły od strony południowej.
Budynek pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaprojektowano
jako obiekt piętrowy, podpiwniczony,
niezależny funkcjonalnie.
Wejście uczniów SP 158 będzie
możliwe bezpośrednio ze szkoły do
strefy płatnej (przez przedsionek pożarowy). Będzie to przejście kontrolowane
(otwierane przez nauczycieli i pracowników obsługi basenu), aby zapewnić pełną
kontrolę wstępu na basen.
Przebieralnie zaprojektowano w klasycznym układzie z podziałem na część
damską i męską. Każdy zespół szatniowy będzie miał kabiny indywidualne do
przebierania. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano szafki, natryski i dostosowane toalety w każdej z szatni.
Hala basenu sportowego wyposażona będzie w sześciotorową nieckę 25,0
x 16,0 m o głębokości 180 cm z dnem
podnoszonym na szerokości 3 torów
oraz wannę jacuzzi. W kompleksie basenowym powstanie także grota solna.
Rozbudowa nie spowoduje zmian
w konstrukcji ani funkcji istniejącego budynku szkoły. Inwestycja nie zakłada również nadbudowy istniejących obiektów.
Więcej informacji na stronie www.
zis.krakow.pl.
Jerzy Sasorski
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
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Magazyn Gminy Skawina
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/lubieSkawine

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00,
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
Znak może być stosowany również w wersji:
piątek: 7.30–14.30
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.

Tylko
w sytuacjach
gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w wyjątkowych
Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne
z liternictwem
We środyjest
18użycie
i 25opcji
kwietnia

Planowany okres realizacji projektu: 2018–2021

Rewitalizacja terenów wiejskich Gminy Skawina
20 marca br. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego zatwierdzone zostały listy projektów oraz wybrane
do dofinansowania projekty w ramach
Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Przyznana kwota dofinansowania dla Gminy Skawina wynosi 11 682
799,38 zł.
Projekt pn. „Ogólnodostępna
przestrzeń publiczna dla aktywizacji
i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich
gminy Skawina” jest jednym z głównych przedsięwzięć uwzględnionych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Skawina na lata 2016–2022
i składa się z dwóch kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji
mieszkańców podobszarów rewitalizacji, w tym w kontekście potrzeb różnych
grup wiekowych.

2 Wersje znaku

Komponent nr 1: inspiracja, twórczość, działanie (ITD) zawiera w sobie
zadania uzupełniające sieć miejsc istotnych dla możliwości spotkań mieszkańców podobszarów rewitalizacji
i ich działalności na rzecz społeczności lokalnej (niezależnie od warunków
pogodowych). Będą to miejsca typu:
świetlica wiejska, klubokawiarnia, Centrum Aktywności Kulturalnej w łącznie czterech miejscowościach, tj. Borek
Szlachecki, Jaśkowice, Polanka Hallera,
Wola Radziszowska.
Komponent nr 2: integracja, twórczość, przestrzeń (ITP) w swoim założeniu zakłada animację istniejących
oraz kreację nowych przestrzeni publicznych (modernizacja i przebudowa istniejących placów zabaw, ogólnodostępnych boisk sportowych na
wspólne przestrzenie aktywności) jako
sprzyjających spotkaniom i integracji
mieszkańców. W ramach tego kom-

ponentu zaplanowano realizację łącznie 14 zadań w miejscowościach: Borek
Szlachecki, Facimiech, Jurczyce, Gołuchowice, Grabie, Kopanka, Krzęcin,
Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice,
Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi
oraz Zelczyna.
Planowany okres realizacji projektu: 2018–2021. Projekt zakłada udział
lokalnej społeczności na każdym etapie
realizacji od pomysłu, lokalizacji, koncepcji, projektu budowlanego, aranżacji
wnętrz, po funkcjonowanie obiektu.
Dokładny wykaz zadań w ramach
każdego z ww. komponentu projektu
znajduje się w dokumencie „Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Skawina
na lata 2016–2022”. Można pobrać go
ze strony internetowej Gminy Skawina.
Dodatkowych wyjaśnień udzielają
pracownicy Wydziału Rozwoju i Strategii, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), tel.: 12 277 01 90.
(UMiG)

Apelujemy: STOP wypalaniu traw! Pomyśl, zanim podpalisz!

Wypalanie traw to przestępstwo
Wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są

doskonałym materiałem palnym, co
w połączeniu z nieodpowiedzialnością
ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem
pożarów. Za większość pożarów traw
odpowiedzialny jest człowiek. Niestety,
wśród wielu ludzi panuje przekonanie,

Fot. UMiG

że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy,
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego. Jest
to jeden z najbrutalniejszych sposobów
niszczenia zieleni i ekosystemu.
Wypalanie traw jest surowo zabronione i bardzo niebezpieczne. Od lat
z tym nawykiem walczą strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska.
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach
przydrożnych. Sprawcy podpalenia
grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy
mienia, od roku do 10 lat więzienia.
Jeśli jesteś świadkiem podpalenia,
A L A R M U J: 998 lub 112.
Szczegółowe informacje na www.
gminaskawina.pl oraz www.straz.gov.pl
(UMiG)

W ramach „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (…)”

Konsultacje społeczne
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o trwających konsultacjach
społecznych w zakresie projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
dla Gminy Skawina na lata 2018–2022”.
Uwagi można zgłaszać na piśmie do 16
kwietnia br. drogą mailową (mgops@ska-

wina.net) lub w UMiG Skawina ul. Rynek
14 (pok. 1 – dziennik podawczy). Arkusz
konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej UMiG Skawina (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje
społeczne”, na stronie BIP oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13.

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres konsultacji jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki
i Wigury 13, ( Joanna Rudek tel. 12 276
21 37, Anna Kryńska, tel. 12 276 21 37
wew. 27).
(MGOPS/UMiG)

po prawej stronie.

Możliwość złożenia PIT-u w Skawinie
18 oraz 25 kwietnia br., w godzinach 9.00–14.30, w budynku Biura
Rady Miejskiej w Skawinie (ul. Rynek 2, pok. 2), pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie
będą przyjmować zeznania podatkowe (PIT-y).
W ramach podjętej akcji „Szybki
PIT” oddelegowani pracownicy będą
nie tylko przyjmować zeznania podatkowe, ale także będą udzielać in-

formacji z zakresu przepisów podatkowych związanych z dokonywaniem
rozliczeń rocznych oraz z zakresu sposobów umożliwiających dokonywanie tych rozliczeń, w tym z wykorzystaniem internetu (podatnicy, którzy
chcieliby skorzystać z tej możliwości
powinni mieć ze sobą dane dotyczące przychodu wykazanego w zeznaniu
podatkowym za rok poprzedni).

(UMiG)

Szkoła Muzyczna I st. w Skawinie

Konkurs na stanowisko dyrektora
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. Do konkursu może przystąpić
osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty (w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie) należy składać do 16
kwietnia br., do godz. 15.00 w Wydziale Edukacji i Zdrowia Urzędu
Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek
3 pok. 22. Informacji udziela Wydział
Edukacji i Zdrowia, tel. 12 277 01 43,
12 277 01 45.
(UMiG)

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




13 kwietnia godz. 18.00 – Galeria
„Pałacyk” (Pałacyk Sokół, Skawina,
ul. Mickiewicza 7)
Wernisaż wystawy malarstwa
Jacka Szynkarczuka – Artysta
mieszkający i tworzący w Skawinie, absolwent Wydziału Rzeźby
krakowskiej ASP. Swoją twórczość
dzieli na dwa etapy – przekrój malarstwa do 2010 roku oraz obrazy tworzone w nurcie tzw. „Realizmu magicznego”. Wystawa będzie
czynna do końca maja.
14 kwietnia
– godz. 8.00 – Basen „Camena”
(Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11)
IX Pływackie Mistrzostwa Skawiny – zawody dla dzieci, młodzieży
i dorosłych uprawiających pływanie
amatorsko oraz ze szkółek i licencjonowanych klubów pływackich
z Małopolski.
– godz. 8.30 – wyjazd do Term
Chochołowskich na Podhalu –
przewidywany powrót godz. 20.00
– godz. 19.00 – Pałacyk „Sokół”
(Skawina, ul. Mickiewicza 7)
Przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru Maska pt. „Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę”. Sztuka Anny Burzyńskiej
przedstawia jeden dzień z życia
współczesnych trzydziestolatków.
Uzależnieni od sukcesu i nastawieni









na karierę młodzi ludzie tracą grunt
pod nogami, gdy pojawia się dzień
wolny od pracy.
21 kwietnia
Wycieczka górska „Małe Pieniny” – obejmować będzie trasę
Biała Woda – Przełęcz Rozdziela – Wierchliczka – Watrisko –
Smrekowa – Wysoka – Durbaszka – Huściawa – Szlachtowa. Czas
przejścia ok. 7 godzin. Wyjazd ze
Skawiny o godz. 6.00, przewidywany powrót godz. 19.30.
22 kwietnia – Hala Widowiskowo-Sportowa (Skawina, ul. Konstytucji
3 Maja 4)
V Skawiński Turniej Crossmintona STARS Cup 2018
Zawodnicy walczyć będą o max. 100
punktów do rankingu Crossminton® STARS 2018 i do rankingu
ICO oraz o oryginalne medale i dyplomy. Zapisy do 18 kwietnia na
www.crossminton.pl.
27 kwietnia godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
Skawińska Akademia Wiedzy
i Umiejętności, czyli comiesięczne
spotkania z ciekawymi ludźmi
3 maja – Rynek w Skawinie
MAJÓWKA Z CENTRUM –
uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tym razem
pod hasłem „Poloneza czas zacząć”.
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KWIECIEŃ 2018
Duże podłości robimy z nienawiści, małe ze strachu.
Monteskiusz (1689–1755), francuski filozof, prawnik, pisarz doby Oświecenia
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł wojennej powieści Jamesa Clavela.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz prześlij rozwiązanie do 16.04.2018 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania zaproszenia na Puchar Świata w Rock’n’Rollu
Akrobatycznym, który odbędzie się 21 kwietnia br.
w Hali Sportowej OSiR Kolna przy ul. Kolnej 2.
Nagrody – do odbioru w dniu imprezy, przy wejściu do hali.
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta. Osoby, które otrzymały nagrody
zostaną dodatkowo poinformowane mailem lub telefonicznie.
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

POZIOMO:
2) takt, miarowe powtarzanie
4) palono na nim czarownice
7) spożywana podczas Paschy
8) senna zjawa
9) słodki lub kwaśny
11) potocznie o słabej kawie
13) wyciąg z jarzyn lub mięsa
15) medal, odznaczenie
18) stolica nad Dnieprem lub kino w
Krakowie
19) Ewa – projektantka i kreatorka
mody
20) opakowanie listu
24) produkcyjny lub usługowy
27) gromada, tłum ludzi
30) pysk, gęba
31) nauka na wyższej uczelni
32) Dostojewski, pisarz
PIONOWO:
1) spłacane przez kredytobiorcę
2) typ populacji ludzkiej
3) pospolity kwiat polny
4) kamienna lub warzona
5) minimalizator tarcia
6) gatunek sera rodem z Francji
10) owad, symbol pracowitości
12) kropla krwi na szkiełku pod
mikroskopem
13) spis, zestawienie
14) brat matki
16) potajemne oskarżenie
17) Odra lub Dunajec
21) obecność powietrza w jamie
płucnej
22) unijna waluta
23) przypadek, zbieg okoliczności
25) niski głos kobiecy
26) harmonia, porządek
28) własne „ja”
29) przeciwieństwo dobra

PRACA
W SERWISIE
SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie
Krakowa
KONTAKT:
 601 156 466
pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

facebook.com/
kropkagazeta

tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Wydanie 1: Dzielnica VIII Dębniki, Skawina
Wydanie 2: Dzielnice: XIV Czyżyny,
XV Mistrzejowice i 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

