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Książka
dostępna
w księgarniach
Internetowych
w formie
papierowej
i e-book!

Zdrowie i Uroda: Kolonoskopia bez bólu w „Żeromskim"

Zamów już dziś!

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23
www.npa.pl • e-mail: info@npa.pl
kontakt Kadry: 12 276 08 05

PRACA NA STANOWISKU:
• Skręcacz kablowy
• Operator maszyn i urządzeń
odlewniczych

PROMIS

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

UL. LIPIŃSKIEGO 7

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

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

Z REKLAMĄ 10% RABATU

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

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

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

Niepubliczny Żłobek
„Centrum Maluszek”

Ul. Szuwarowa 4/64 Kraków

Dzieci to nasza pasja!

tel. 608 38 15 99

www.centrum-maluszek.pl

str. 4


str. 5

Magazyn Dzielnicy VIII Dębniki

str. 6

Magazyn Gminy Skawina

str. 7

2

MAJ 2018

Co? Gdzie? Kiedy?
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem”

REKLAMA

Wakacje w KRYSPINOWIE
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

Na początek

KARCZMA ROHATYNA czeka na gości tuż za wjazdem na teren Ośrodka. W Rohatynie można zjeść pyszne dania
regionalne, lekkie sałatki i przysmaki z grilla, a w cieniu parasoli
odpocząć na tarasie nad samym brzegiem jeziora. Na najmłodszych tuż obok czekają place zabaw.
Obok Rohatyny jest HILTON – kameralne miejsce na
ognisko czy grilla ze znajomymi.

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

DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

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

Od lat podkrakowski Zalew Na Piaskach (popularny
KRYSPINÓW) znany jest amatorom spędzania czasu na świeżym powietrzu i zapewne nie trzeba ich przekonywać o walorach
tego miejsca. Warto jednak szczególną uwagę zwrócić na PLAŻE PÓŁNOCNE, z sezonu na sezon atrakcyjniejsze. W tym
roku przybyła kolejna, usytuowana od strony zachodniej (wjazd
od strony Karczma Rohatyna lub następny w kierunku Kryspinowa), czyli tam, gdzie najdłużej można cieszyć się wieczornymi
zachodami słońca. Na klientów czekają tahitańskie trzcinowe
parasole, leżaki i czysty, dopiero co nawieziony piasek. Na terenie
tym zarządzanym przez Spółkę ORiW „Nad Zalewem”znajdują się największe atrakcje.

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

Trafiamy do imprezowego raju – stylowa CHATA
KRYSPINÓW to idealne miejsce na 18-tkę, wieczór panieński, kawalerski, organizację festiwalu, eventu lub po prostu spotkania ze znajomymi. Cena za wynajęcie na wyłączność na całą
dobę już od 700 zł.
Nowa asfaltowa droga zaprowadzi Was do raju atrakcji,
gdzie przy przebudowanej także w tym roku PLAŻY PÓŁNOCNEJ każdy znajdzie coś dla siebie.
Dla znużonych plażowaniem i pływaniem czeka:
• Kompleks KORTÓW TENISOWYCH – SPORT
KLUB KRYSPINÓW (6 kortów, 2 hale całoroczne, także
pod szkolenia indywidualne, szkółki dla dzieci),
• WAKEPARK (2 tory do jazdy i ewolucji na desce i nartach
wodnych),
• boiska do SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w pełni wyposażone w potrzebny sprzęt (istnieje możliwość indywidualnych
rezerwacji),
• BAYERPARK czyli różnorodne przeszkody wodne, takie
jak zjeżdżalnie, trampoliny, góry wspinaczkowe, huśtawki.
• PRZYLĄDEK ZABAWY – to nowa drewniana chata zarówno na imprezę towarzyską w stylu BEACH
PARTY (w pobliżu wydzielona plaża na wyłączność),
jak i na ognisko z przyjaciółmi lub KINDER PARTY
(do dyspozycji dzieci zamki dmuchane, zjeżdżalnie,
trampoliny itp.).

To jeszcze nie koniec
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

Ruszamy dalej i …

ul. Wspólna 7

Na małej górce znajduje się uroczy CYPEL. Głodni i spragnieni nie muszą ruszać się daleko, bo jak co roku
CHATKA NA CYPLU oferuje grillowane pyszności ze spe-

cjalnością zakładu – karczek w specjalnej domowej zalewie
z pysznymi, małosolnymi ogórkami!
Tam też organizowane są słynne SALSA PARTY, gdzie
można potańczyć na bosaka w żywiołowych południowych rytmach…
W tym roku dobudowano OWCZARNIĘ, czyli chatę ze
stuletnich drewnianych bali. To kolejne miejsce na niepowtarzalną klimatyczną imprezę w promieniach zachodzącego nad
Cyplem słońca.
Przy plaży czekają rowerki wodne, a od ziemi oderwiecie się
za sprawą SUPERFLY. Co to takiego? To „buty odrzutowe”, za
pomocą których można unieść się nad wodą.
Za rogiem natomiast cumują łódki ze SZKOŁY ŻEGLARSTWA Navigare Yacht Club, gdzie można wynająć żaglówkę, ale przede wszystkim zdobyć patent żeglarski na każdy
stopień, także motorowodny i instruktorski.
Tuż za Cyplem jest przestrzeń dla poszukiwaczy męskiej
przygody – PAINTBALL. Specjalnie umieszczone przeszkody, wykwalifikowana kadra instruktorska to gwarancja nie tylko
udanej imprezy kawalerskiej czy integracyjnej, ale także solidnej
dawki adrenaliny przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

Imprezy firmowe, domki letniskowe

Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” organizuje imprezy zarówno na 30, jak i na na 3000 tys osób. Zapewnia
liczne atrakcje i posiłki, a w razie potrzeby transport lub nocleg.
OSADA KRYSPINÓW, to nowe drewniane domki letniskowe
z niepowtarzalnym widokiem na całe jezioro. Każdy domek jest
w pełni wyposażony w węzeł sanitarny, kuchnię i kilka sypialni
dla 6–8 osób. Domki to też propozycja na rodzinne weekendowe
wypady nad jezioro.

Cennik

Uwaga! Aktualnie trwa PROMOCJA karnetów całosezonowych, które można kupić w cenie 60 zł (zamiast 120 zł).
Karnety obowiązują na wejścia bez ograniczeń przez cały sezon na teren plaż północnych – od pizzerii do przystani Navigare Yacht Club. Dostępne są w biurze Ośrodka i przy bramkach
wejściowych. Promocja dotyczy także karnetów parkingowych
Ceny biletów pojedynczych nie uległy zmianie. Dzieci do
lat 6 wchodzą bezpłatne. Bilet rodzinny kosztuje 20 zł, indywidualny normalny 12 zł, a ulgowy 6 zł (7–15 lat). Po godz. 17tej wejście na teren Ośrodka dla wszystkich jest w cenie biletu
ulgowego.

Jak trafić?

Wjazd na teren OWiR „Nad Zalewem” znajduje się obok
Karczmy Rohatyna (jadąc od strony lotniska pierwszy wjazd).
Więcej informacji na www.kryspinow.com.pl oraz FB Kryspinów – Ośrodek Nad Zalewem, tel. 605 419 436, 502 370 181.
Do zobaczenia na plaży!
ORiW„Nad Zalewem”

www.kropka-gazeta.pl
Widowiskowe kajaki – imprezy sportowe na Kolnej

Sezon rozpoczęty
W miniony weekend otwarty został
sezon zawodów kajakowych. 5 i 6 maja
na najnowocześniejszym w tej części Europy torze kajakarstwa górskiego (przy ul. Kolnej 2) rozegrano Krakowskie Slalomy, które rozpoczęły fazę
sportowych zmagań kajakarzy w sezonie 2018 w Krakowie. To dopiero początek emocji, jakie czekają na Kolnej.
Krakowski Klub Kajakowy, operator Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA, zaprasza wszystkich miłośników
ducha sportowej rywalizacji na kolejne zawody. Już 19 i 20 maja będziemy
świadkami rywalizacji polskiej czołówki kajakarzy podczas 70. Mistrzostw
Polski w Slalomie Kajakowym.
Kolejnymi i cyklicznie odbywającymi
się zawodami będzie Puchar Prezydenta
Miasta Krakowa w Slalomie Kajakowym,
który przypada na 22 i 23 czerwca.

Największe emocje i spektakularne widowisko zapowiada się podczas
ICF Pucharu Świata Seniorów w Slalomie Kajakowym, który trwać będzie
od 29 czerwca do 1 lipca. Kraków,
jako Miasto Gospodarz we współpracy z Krakowskim Klubem Kajakowym
oraz Polskim Związkiem Kajakowym
kolejny raz podejmie się organizacji
największej imprezy kajakarstwa górskiego w tym roku w Polsce. W tegorocznych zawodach spodziewany jest
udział reprezentacji z ponad 45 krajów,
co oznacza przyjazd ok. 650 osób (zawodników i trenerów).
Z kolei po wakacjach w zawodach
o Puchar Nadziei Olimpijskich, który
odbędzie się 28–30 września zobaczymy wschodzące talenty kajakarstwa slalomowego z Polski i z zagranicy.
(KKK, red)

12 maja na Kampusie na Ruczaju

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego
W sobotę 12 maja Uniwersytet Jagielloński organizuje na terenie Kampusu na
Ruczaju święto uczelni, w ramach którego przewidziano szereg atrakcji.
Wydarzenie ma mieć charakter otwarty, dlatego organizatorzy oprócz uczestników związanych ze środowiskiem akademickim zapraszają również osoby spoza
niego, szczególnie okolicznych mieszkańców.
Poza wykładami czy warsztatami odbędzie się szereg imprez towarzyszących,
m.in. piknik rodzinny na terenach zielonych przy Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przy ulicy prof. St. Łojasiewicza 6, podczas którego nie zabraknie atrakcji
dla najmłodszych czy dobrego jedzenia z food trucków.
(red)
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.uj.edu.pl.
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Co? Gdzie? Kiedy?
Vienna Life Lang Team – 12 maja w Krakowie

Zawody rowerowe na Błoniach
Już w sobotę, 12 maja, na Błoniach
odbędzie się inauguracja sezonu maratonów rowerowych Vienna Life Lang
Team. To już dwunasty sezon z maratonami organizowanymi przez Czesława
Langa – zawodami, które na przestrzeni
lat na dobre zakotwiczyły na sportowej
mapie Polski i stały się jedną z najpopularniejszych kolarskich imprez w kraju.
Maratony rowerowe przyciągają
zarówno amatorów, jak i zawodowców.
Różnorodne trasy i dystanse gwarantują emocje wszystkim, niezależnie od doświadczenia i kolarskiego poziomu.
– Kraków od lat jest dla nas miejscem
szczególnym i bardzo przyjaznym. My-

ślę, że to samo mógłby powiedzieć Rafał
Majka, który właśnie na Rynku Głównym
cieszył się ze zwycięstwa w Tour de Pologne – mówi dyrektor Vienna Life Lang
Team Maratonów Rowerowych Czesław Lang.
Jak zwykle do wyboru są trzy dystanse – Mini, Medio i Grand Fondo. W tym
roku królewski dystans oscyluje wokół
stu kilometrów, co jest związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabraknie również Rodzinnej Parady o długości trasy 8 kilometrów.
Informacje o zapisach i inne szczegóły na stronie internetowej www.viennalifemaraton.pl.
(UMK, red)

Z 18 na 19 maja

Noc Muzeów coraz bliżej
Noc Muzeów to szczególne wydarzenie ogólnopolskie, realizowane od 2004
roku przez krakowskie muzea i Wydział
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod
patronatem prezydenta Miasta Krakowa.
W tym roku odbędzie się z 18 na 19 maja
i jest to już XV edycja tego wydarzenia. Dodać należy,iż w Krakowie Noc Muzeów organizowana jest zawsze z piątku na sobotę.
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna Noc Muzeów będzie się odbywać
pod hasłem: „Muzea w niepodległej Rzeczypospolitej”.
Do wszystkich muzeów wstęp będzie bezpłatny, ale w wybranych obo-

wiązywały będą rezerwacje. Biletem
wstępu, jak co roku, jest specjalnie wybita na tę okazję pamiątkowa moneta
w symbolicznej cenie: 1 złoty, która upoważnia mieszkańców Krakowa, a także
licznie przybywających specjalnie z tej
okazji turystów do nieograniczonego
wstępu do placówek muzealnych. Moneta oraz symboliczny bilet wstępu będą
do pobrania w każdym Muzeum biorącym udział w tym wydarzeniu.
Szczegółowy program oraz lista instytucji biorących udział w przedsięwzięciu znajdują się na stronie internetowej
www.krakowskienoce.pl.
(UMK, red)

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

Wkrótce testowe rozwiązanie
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie zapowiedział, że
w przeciągu kilku tygodni wprowadzi testowe rozwiązanie na ulicy Dietla. Chodzi
o możliwość postoju dla samochodów na
skrajnym pasie przez całą dobę. Dotychczas pojazdy mogły tam parkować w godzinach nocnych i w weekendy. Będzie to
rozwiązanie testowe, z tego też powodu
nie został określony dokładny czas jego
przeprowadzenia. ZIKiT na bieżąco będzie monitorował wprowadzone zmiany
i w razie konieczności je modyfikował.
Od dłuższego czasu do ZIKiT wpływały

wnioski od mieszkańców, którzy oczekiwali możliwości całodobowego parkowania samochodów na ulicy Dietla. Wprowadzając testowo takie rozwiązanie po
obu stronach ulicy, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bożego Ciała, a ulicą Starowiślną urzędnicy z jednej strony chcą
sprawdzić, czy uda się dzięki temu całkowicie pogodzić interesy kierowców i pieszych, a z drugiej, czy uspokojony ruch na
ulicy Dietla, zachęci mieszkańców do spacerowania po Plantach.
Jako, że rozwiązanie ma charakter testowy, szlak rowerowy prowa-

Fot. K. Kalinowski

dzący przez Planty zostanie utrzymany. Według ZIKiT obecna sytuacja na
ulicy Dietla wskazuje, że nie ma przeciwwskazań, by parkowanie było tam
możliwe przez cały dzień. Analizy ruchu samochodowego w oparciu o dane
z kamer, obserwacja sytuacji wieczorami i w weekendy, wskazują, że parkowanie całodobowe nie będzie przeszkodą
w płynnym ruchu na tej ulicy.
Wprowadzenie możliwości zatrzymywania się przez cały dzień będzie też
z pewnością testem dotyczącym wpływu dostępności ulicy dla samochodów
na wielkość obrotów handlowych i usług.
Miejsca postojowe na Dietla mogą być
wykorzystywane zarówno przez osoby
mające do załatwienia sprawy na samej
ulicy Dietla, jak i dla tych, którzy wybierają się w głąb Kazimierza.
Wraz ze zmianami w organizacji ruchu Zarząd Zieleni Miejskiej rozpocznie
rewitalizację Plant Dietlowskich. Zieleń
zostanie uzupełniona i na nowo zaplanowana. W połączeniu z mniej intensywnym ruchem samochodowym Planty
mają pełnić rolę pełnowartościowego lokalnego parku.

(ZIKiT, red)

Lokale komunalne i program „Mieszkanie Plus”

Miasto realizuje kolejne inwestycje
Niedawno Miasto oddało do użytku
lokale mieszkalne przy ulicy Mały Płaszów. W nadchodzących latach planowana jest realizacje trzech dużych inwestycji
mieszkaniowych. Nowe bloki mają powstać przy ulicy Wańkowicza, Fredry i w
rejonie ulic Przyzby i Zalesie. Największą
z wymienionych miejskich inwestycji będzie zlokalizowana na Ruczaju w Dzielnicy
VIII Dębniki, gdzie w rejonie ulic Przyzby
i Zalesie wybudowanych zostanie 10 niskich, czterokondygnacyjnych budynków
mieszkalnych.Powstanie 357 lokali mieszkalnych, biblioteka oraz żłobek. Inwestycja jest realizowana w II etapach. Pierwszy
etap obejmuje wybudowanie 5 budynków
mieszkalnych, biblioteki i żłobka. Realizacja I etapu rozpoczęła się w październiku
2017 r. i zakończy się najpóźniej 24 miesiące od rozpoczęcia robót budowlanych.

Etap II obejmuje budowę kolejnych 5 budynków mieszkalnych, a jego rozpoczęcie
planowane jest na czerwiec 2018 r., jednak nie wcześniej niż po zawarciu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Zakończenie przewidziane jest najpóźniej
na 20 listopada 2020 r.
W ramach pozostałych inwestycji,
przy ulicy Wańkowicza ma powstać 7 budynków wielorodzinnych, w których będzie się mieścić 165 lokali mieszkalnych
i jeden usługowy, a przy ulicy Fredry wybudowanych zostanie 46 mieszkań.
Wokół wszystkich budynków zagospodarowany zostanie również teren, powstaną drogi osiedlowe, miejsca postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych
oraz place zabaw dla dzieci.
W ramach realizacji programu
„Mieszkanie Plus” prezydent Miasta Kra-

Weźże uważaj! – kolejna kampania ZIKiT

Słuchaj muzyki z rozwagą
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu rusza z nową kampanią Weźże uważaj! To niemy film, który można zobaczyć w pojazdach komunikacji
miejskiej. Akcja skierowana jest do osób
słuchających muzyki w trakcie poruszania
się po mieście.
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Od 2007 roku na ulicach Krakowa doszło do 47 śmiertelnych wypadków z udziałem przede wszystkim pieszych, z których
część podczas zdarzenia słuchała muzyki
za pomocą urządzeń przenośnych. Osoby
te nie usłyszały sygnału ostrzegawczego
emitowanego przez nadjeżdżający pojazd.
Według danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie, w samym
2018 roku w wypadkach z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej rannych zostało 35 osób.
Za pomocą 30 sekundowego spotu
inicjatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na
niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą
poruszanie się w założonych na uszy słuchawkach, szczególnie w rejonie przejść
dla pieszych, a zwłaszcza tam, gdzie przejeżdżają tramwaje.

kowa podpisał z przedstawicielami Banku
Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości SA list intencyjny, w którym zadeklarowano wolę rozpoczęcia współpracy
w celu rozpoznania możliwości realizacji
projektów inwestycyjnych. Gmina Miejska Kraków wytypowała 8 nieruchomości stanowiących jej własność, na których mógłby być realizowany program
„Mieszkanie Plus”. BGK Nieruchomości
SA wyraził zainteresowanie pozyskaniem
nieruchomości o powierzchni ok. 2 ha położonej przy ulicy Kolistej pomiędzy ulicami Zamiejską i Lubostroń na Ruczaju.
Z przygotowanej przez UMK analizy wynika, że możliwa jest na tym terenie budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, obejmujących ok. 170
mieszkań wraz z 50 garażami i 80 miejscami postojowymi.
(UMK, red)
Droga hamowania kilkutonowego
tramwaju jest znacznie dłuższa niż samochodu. Całkowicie pusty dwuczłonowy
tramwaj waży 34 tony, zaś wypełniony pasażerami blisko 50 ton. Rozpędzona masa
poruszająca się nawet z niezbyt wielką
prędkością nie zatrzyma się w miejscu, bo
porusza się na stalowych kołach.
W ramach akcji w pojazdach komunikacji miejskiej pasażerowie mogą obejrzeć
niemy film. Na ekranie pojawia się postać
w słuchawkach na uszach, która nie zważając na czerwone światło wchodzi wprost
pod nadjeżdżający tramwaj. Motorniczy
nie ma szans na wyhamowanie pojazdu.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu realizował już akcje kierowane do pasażerów komunikacji miejskiej, było to: Weźże gadaj ciszej, Weźże
się przesuń, Weźże zaparkuj i jedź tramwajem. Kolejna, i też pod hasłem Weźże
uważaj, będzie skierowana tym razem do
kierowców.
(ZIKiT, red)

Kraków na dwóch kółkach
▶ Czas na „Rowerowy Maj”
Już po raz drugi w Krakowie zorganizowana została akcja pod hasłem
„Rowerowy Maj”. Kampania potrwa do
30 maja. Wezmą w niej udział uczniowie z 33 szkół podstawowych oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 i Przedszkola nr 38. Fot. materiały prasowe UMK
Łącznie rywalizować będzie prawie 14
tysięcy uczniów i przedszkolaków podzielonych na 640 oddziałów klasowych.
Zasady „Rowerowego Maja” są proste. Kto przyjedzie do szkoły na rowerze, hulajnodze, rolkach, wrotkach czy deskorolce otrzymuje naklejkę, a klasa/
szkoła otrzymuje punkt. Rywalizacja odbywa się na poziomie indywidualnym,
klasowym i międzyszkolnym.
Najlepsza szkoła w Krakowie otrzyma od sponsora głównego imprezy,
Smart City Polska – samoobsługową stację naprawy rowerów. Zwycięskie klasy
mogą liczyć na fantastyczne wycieczki zaoferowane przez prawie 60 sponsorów
i partnerów akcji w Krakowie. Indywidualnie uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają kolorowe pokrowce na siodełka rowerowe.
Kampania „Rowerowy Maj” jest jednym z działań projektu „STARS – rowerem do szkoły”. W Krakowie realizowany jest od 2013 roku, początkowo
w ramach programu Inteligentna Energia Europa, wspólnie przez dziewięć
europejskich miast. Aktualnie projekt jest finansowany z budżetu Miasta Krakowa. Generalnym założeniem jest promowanie dojazdów do szkoły rowerem
zarówno uczniów, jak i ich rodziców i nauczycieli.

▶ Rowerem do pracy
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa po raz drugi organizuje kampanię „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”.
Jej pomysłodawcy chcą w ten sposób zachęcić pracowników oficjalnie zgłoszonych przedsiębiorstw i instytucji z Krakowa i okolic do korzystania z rowerów
(własnych lub z wypożyczalni) podczas codziennych podróży do i z pracy.
Pilotaż kampanii odbył się w 2017 r. Wzięło w nim udział 50 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego, a w ciągu 5 pełnych miesięcy testowej
kampanii rowerem podróżowało każdego miesiąca średnio ponad 350 osób,
pokonując w sumie blisko 51 500 km.
Tegoroczna kampania wystartowała 1 maja i potrwa do listopada. Mogą
wziąć w niej udział krakowskie oraz podkrakowskie przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające min. 20 pracowników. Do akcji można przystąpić w czasie
jej trwania, a wszelkich informacji na ten temat zainteresowanym udzieli Joanna Majdecka, e-mail: joanna.majdecka@um.krakow.pl, tel. 12 616 87 70. Na
uczestników czekają upominki.

▶ Z Podgórza do Nowej Huty
Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej, na odcinkach od ulicy Saskiej do ulicy Koszykarskiej i od mostu na Wiśle
do Ronda Dywizjonu 308.
Po ich zakończeniu, które zaplanowane jest na 30 czerwca br., ciąg pieszo-rowerowy połączy się z niedawno oddanym odcinkiem ścieżki od Ronda Dywizjonu 308 do al. Jana Pawła II, po stronie parku Lotników Polskich. Dzięki
temu rowerzyści sprawniej będą mogli pokonać trasę z Podgórza do Nowej Huty.
W ramach inwestycji powstanie asfaltowa ścieżka rowerowa i chodniki.
Przebudowane zostaną również przystanki autobusowe. Wśród prac zaplanowano także wykonanie pełnej infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu ulic
Nowohuckiej, Stoczniowców, Saskiej. Rozbudowana zostanie sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ulic Nowohuckiej, Stoczniowców oraz Nowohuckiej z Centralną.
Inwestycja kosztować ma około 3,4 mln zł.

(ZIKiT, UMK, red)

Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa, ZIKiT

Fot. ZIKiT
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Kolonoskopia bez bólu w „Żeromskim”

Rak jelita grubego
– zapobiegaj, lecz, badaj się

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Przygotuj sam naturalne domowe lody
Lody to jeden z popularniejszych deserów po jaki sięgamy zwłaszcza w upalne dni. Te dostępne w sklepach ze względu na skład
– nie zawsze nam odpowiadają. Dlaczego więc nie przygotować lodów samodzielnie w domu? Tylko tak mamy pewność, że będą
w stu procentach naturalne i nie będą zawierać żadnych zbędnych substancji, a składniki w nich użyte dobrej jakości. Poza tym smaku domowych lodów w żaden sposób nie da się podrobić, a są naprawdę proste w przygotowaniu. Każdy może przygotować swój
ulubiony smak, a przepisy modyfikować według własnych upodobań na przykład przez dodanie kawałków czekolady czy bakalii.
W wersji dla dorosłych do masy można dodać odrobinę ulubionego alkoholu. Polecamy kilka prostych przepisów. 
Biovert

LODY WANILIOWO-ŚMIETANKOWE

Wyposażenie Pracowni w endoskopy najnowszej generacji, pozwala na zobaczenie patologii dotąd niewidocznych.

Fot. Szpital im. St. Żeromskiego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego startuje z realizacją kolejnej edycji projektu „Programu profilaktyki raka jelita grubego u osób po 50. roku
życia i z grup podwyższonego ryzyka”.
Placówka zaczyna nową serię badań kolonoskopowych.Otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych.
Lekarze będą nie tylko leczyć i badać,
ale i edukować. Organizowane będą spotkania poza Szpitalem, podczas których
specjaliści wyjaśnią pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, rozwieją wszelkie wątpliwości, lęki, wytłumaczą
na czym polega badanie i dokładnie opowiedzą o profilaktyce raka jelita grubego.
W ramach Programu Profilaktyki
można wykonać bezpłatną kolonoskopię
u osób w wieku 50–65 lat.
Pacjent może liczyć na znieczulenie – przy braku przeciwwskazań lekarskich. W ramach Programu osobom niepełnosprawnym zwracamy
pieniądze za przejazd na badania i z powrotem. Jeśli pacjent opiekuje się osobą niesamodzielną, to w czasie badań
szpital zapewnia opiekę nad taką osobą
w domu. Opieka dla pacjenta i jego podopiecznego jest bezpłatna.
Przypominamy, że Program jest skierowany do osób, które nie mają żadnych
objawów. Bo właśnie takie osoby mogą
mieć raka jelita grubego. Kiedy dowiadujemy się o chorobie, często jest za późno.
Nie zwlekaj. Poddaj się kolonoskopii.
Czy wiesz, że?
Co 4 osoba po 50.roku życia ma polipy. Rak jelita grubego zazwyczaj rozwija

się 8–10 lat. W tym czasie w środku jelita zachodzi przemiana: ze zdrowej błony
śluzowej lub z polipa powoli rośnie guz.
Odpowiednio wcześnie usuwając polipy
nie dopuszczamy do rozwoju raka.
Nieleczony rak jelita grubego jest
chorobą śmiertelną. Wczesne wykrycie
pozwala wyleczyć 95 proc. chorych. Jednak późno rozpoznany rak oznacza m.in.
wyłonienie stomii, radioterapię, raka odbytnicy, bądź chemioterapię.
Objawy raka jelita grubego to: anemia, osłabienie, zaparcia, zaburzenia
oddawania stolca, pogorszenie stanu
ogólnego.
Rak jelita grubego dotyczy głównie
osób po 65 roku życia, ale zachorowania
zdarzają się również u osób młodych i aktywnych.Właśnie dlatego,że początkowo
nowotwór ten nie daje objawów.
Kolonoskopię należy wykonywać co
dziesięć lat, czyli każdego z nas czeka to
4–5 razy w życiu.
Anna Górska
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
Zainteresowani badaniem
kolonoskopii, mogą dzwonić
z pytaniami i rejestrować się:
tel. 12 622 93 51, 12 622 95 53
lub wysłać e-mail:
kolonoskopia@zeromski-szpital.pl.
Zarejestrować się można także
osobiście: os. Na Skarpie 66,
31-913 Kraków.
Szczegóły: www.zeromski-szpital.pl.
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Zdrowie i Uroda

Składniki:
§ 3 jajka
§ 300 ml tłustej śmietanki
§ 80–100 gram cukru pudru trzcinowego lub innego słodzika (np. ksylitolu)
§ cukier waniliowy lub wanilii czy naturalnego aromatu
§ odrobina ciepłej (ale nie gorącej)
wody
Najlepiej użyć śmietanki, która nie
będzie kwaśna, ponieważ ta
mogłaby zmienić ich smak.
Nie powinna też być zbyt
gęsta. Z podanej ilości składników powinno wyjść około
700 mililitrów lodów.
Przygotowanie:
Jajka należy sparzyć we
wrzątku. Oddzielić żółtka
od białek. Białka ubić na
sztywną pianę i stopniowo dodawać połowę cukru.
W innym naczyniu utrzeć
żółtka zresztą cukru i odrobiną wody. W osobnej misce ubić śmietanę. Połączyć zawartość wszystkich
naczyń wymieszać ze sobą i przelać do
pojemników. Zamknąć je i włożyć do
zamrażalnika na przynajmniej kilka godzin. W międzyczasie warto kilkukrotnie wyjąć lody z zamrażalnika i wymieszać je – wtedy będziemy mieć pewność,
że będą nie tylko pyszne, ale też bardzo
puszyste.

WEGAŃSKIE LODY MIGDAŁOWE

Składniki:
§ 800 ml mleka kokosowego
§ pół szklanki cukru trzcinowego
§ 2/3 szklanki masła migdałowego,
opcjonalnie orzechowego

odrobina cynamonu
szczypta soli
dowolna ilość mielonych migdałów
Migdały to produkty roślinne bogate w białko. Dzięki nim lody będą nie
tylko smaczne, ale też pełne potrzebnych składników odżywczych.
Przygotowanie:
Mleko, cukier, masło migdałowe,
cynamon i sól przełożyć do rondla i gotować na niewielkim ogniu, cały czas
mieszając. Masa powinna zrobić się
gęsta i mieć orzechowy kolor. Rondel zdjąć z ognia
i pozostawić zawartość do
przestudzenia. Dodać migdały i dokładnie wymieszać. Przelać do pojemników, zamknąć i wstawić
na minimum kilka godzin
do zamrażalki. W międzyczasie warto kilkukrotnie
wyjąć lody z zamrażalnika
i wymieszać je, aby były puszyste. Wtedy nie zamarzną na kamień i dużo łatwiej
będzie je gałkować.

§
§
§

SORBET TRUSKAWKOWY

Składniki:
§ 1/2 kg mrożonych truskawek
§ 200 ml wody
§ 20 dag cukru trzcinowego
Przygotowanie:
Wszystkie składniki wystarczy ze
sobą zblendować, przełożyć do pojemnika i włożyć do zamrażalki. Dobrze jest mieszać je od
czasu do czasu, aż konsystencja masy będzie
podobna do sorbetu. Zamiast cukru trzcinowego

można dodać cukier kokosowy, który
nada sorbetowi niepowtarzalny smak.

BŁYSKAWICZNE LODY TRUSKAWKOWE
BEZ MROŻENIA

Składniki:
§ 400 g mrożonych truskawek
§ 150 g serka mascarpone
§ 2-3 łyżki cukru lub ksylitolu
Przygotowanie:
Wszystkie składniki umieszczamy
w wąskim i wysokim naczyniu i przy
pomocy blendera miksujemy na gładką
masę. Łyżką lub gałkownicą nakładamy
lody do wafelków. Lody należy
zjeść od razu, nie powinno się ich mrozić, z uwagi na użycie mrożonych
owoców, które w trakcie
miksowania uległy już
częściowemu rozmrożeniu.
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Zakrzówek, Ruczaj, ulica Tyniecka

Porozmawiajmy o sieci szkół

Rada wsparła stanowisko mieszkańców Ruszyły konsultacje
Zakrzówek i nieustające kontrowersje względem zabudowy w jego rejonie
jest tematem wzbudzającym od lat wiele
protestów i to nie tylko mieszkańców, ale
i aktywistów społecznych.
Problemem, z którym zmagają się
mieszkańcy Ruczaju, to nowe wielorodzinne budynki. Często powstają wśród
niskiej zabudowy i bez wystarczającego zaplecza infrastruktury drogowej czy
parkingowej. Uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
czyli aktu prawa miejscowego określającego przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
może uporządkować ten stan rzeczy.
Z kolei mieszkańcy z rejonu Tynieckiej od lat zabiegają o poprawę bezpieczeństwa i budowę chodnika wzdłuż tej
długiej prowadzącej do obwodnicy Kra-

kowa ruchliwej ulicy. Niestety tylko na
kilku jej odcinkach piesi mogą bezpiecznie z niego korzystać.
Na wniosek mieszkańców i radnych z rejonu Komisje Infrastruktury oraz Strategii i Planowania Przestrzennego przygotowały projekty
uchwał wnioskując do Prezydenta
Miasta Krakowa:
– (…) o wstrzymanie procedury wydawania zezwoleń na budowę pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom na
terenie proponowanej strefy ochrony
gniewosza plamistego na Zakrzówku w uzasadnieniu podpierając się
stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska przedstawionym w piśmie z dnia 5 kwietnia br.;
– (…) o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

w obrębie ulic: Pastelowej, Łany,
Liściastej, Sąsiedzkiej, Magnolii
i Pszczelnej w Krakowie;
– (…) o budowę chodnika przy ulicy
Tynieckiej w koordynacji z budową kanalizacji sanitarnej w związku
z projektowaną na zlecenie MPWiK
S.A. kanalizacją sanitarną w ul. Tynieckiej na odcinku od budynku 102
do nr 155 (odcinek 1600 m) (…).
W uzasadnieniu wskazując m.in.,
że koszt jednoczesnej realizacji kanalizacji i chodnika będzie mniejszy,
a chodnik zapewni bezpieczną i wygodną komunikację pieszym oraz
oddzieli ruch pieszych od kołowego.
Uchwały zostały przyjęte przez
Radę Dzielnicy VIII Dębniki na kwietniowej sesji.
Renata Piętka
radna Dzielnicy VIII Dębniki

Szkoła Podstawowa nr 62 w Pychowicach

Realizowała projekt w ramach programu Erasmus+
Placówki edukacyjne coraz częściej
znacznie wykraczają poza obowiązujące ramy programowe, rozszerzając swoją ofertę o atrakcyjne zajęcia czy projekty. Dzieci, nauczyciele i dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 62 przy ulicy Ćwikłowej przez cały rok szkolny angażowali
się w projekt pod patronatem Erasmus+
pod nazwą „Nasza szkoła w Europie”.
Jego celem było rozszerzenie perspektywy uczniów i uświadomienie, że stanowią

część większej, europejskiej wspólnoty
kulturowej. Uczniowie mogli przekonać
się, że mają podobne radości i problemy,
jak ich rówieśnicy oddaleni o wiele setek
kilometrów, mówiący innymi językami
i kultywujący odmienne zwyczaje. Przy
okazji poznać geografię, styl życia, zwyczaje, kuchnię, osłuchać się z językami
z różnych stron Europy. Wprowadzone
przez nauczycieli nowe pomysły metodyczne miały uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne czy też tak niechętnie odbierane przez
uczniów sprawdziany ich wiedzy.
W ramach projektu część nauczycieli wzięła udział w kursach metodycznych
i językowych w Wielkiej Brytanii i na
Malcie, by potem móc realizować program wśród uczniów. I tak, kolejno, od
września uczniowie poznawali Anglię,
Szkocję, kraje skandynawskie, Włochy,
Francję, Grecję i Hiszpanię. Każdy miesiąc przebiegał pod patronatem innego
kraju, a swoją kulminację miał w postaci dnia danego państwa. Przykładowo
w Dniu Angielskim uczniowie dowiedzieli się m. in., jak zmieniała się szkoła
w ciągu ostatnich stu lat, mieli okazję na

wesoło zmierzyć się dawnymi sposobami
dyscyplinowania, jak noszenie tzw. tabliczek wstydu – zawieszek na szyi z napisami typu „Nie umyłem rąk” czy „Złe zachowanie”, „oślej”czapki, którą zakładano
uczniowi wykazującemu brak postępów
w nauce. Raczono się również herbatą
z mlekiem i angielskimi bułeczkami serwowanymi przez eleganckie damy i dżentelmenów w melonikach.
Dzień Włoski skoncentrowany był
na Wenecji. Przy muzyce, w kolorowym
korowodzie uczniowie prezentowali inspirowane weneckimi, własnoręcznie
wykonane maski.
Grecję reprezentowali prawdziwi bogowie olimpijscy we wspaniałym
przedstawieniu przygotowanym przez
szóstoklasistów, a młodsi zatańczyli sirtaki – taniec znany z filmu Grek Zorba.
Relację z wydarzeń można obejrzeć
na stronie i profilu facebook szkoły.
Podsumowanie projektu „Nasza
szkoła w Europie”odbędzie się w sobotę 9
czerwca podczas Święta Szkoły nr 62, na
które uczniowie i nauczyciele zapraszają.
Renata Bochnak

7 maja ruszyły konsultacje społeczne, podczas których zbierane będą opinie mieszkańców Krakowa na temat
aktualnej sieci szkół podstawowych
oraz propozycje rozwiązań do nowej
sieci, która zacznie obowiązywać od 1
września 2019 r. Konsultacje potrwają
do 31 maja. Zaplanowano cztery spotkania dla dzielnic. 14 maja (poniedziałek) w godz. 18.00–20.00 przy placu Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea
i Kupiecka, odbędzie się spotkanie in-

auguracyjne i konsultacje dla dzielnic:
VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
Uwagi i propozycje można też zgłaszać do Wydziału Edukacji UMK (ul. Michała Stachowicza 18, 30-103 Kraków)
osobiście, pocztą lub elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja.
W konsultacjach, w tym również
w spotkaniach, mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa. Więcej informacji na stronie www.
dialoguj.pl.
(UMK, red)

Młody Sportowiec Roku 2017 Dzielnicy VIII Dębniki

Finał VI edycji plebiscytu
Gala Finałowa VI edycji konkursu
Młody Sportowiec Roku 2017 Dzielnicy VIII Dębniki odbyła się 11 kwietnia
br. w Centrum Sportu i Kultury Sidzina.
Organizatorem tego plebiscytu jest Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie i Rada Dzielnicy VIII Dębniki
Miasta Krakowa. Powołana przez organizatorów Kapituła po raz kolejny uhonorowała osiągnięcia młodych sportowców. Wśród zgłoszonych do plebiscytu
zawodników byli reprezentanci takich
dyscyplin sportowych jak taniec akrobatyczny, taniec towarzyski, kung-fu, karate, tenis stołowy, kajakarstwo slalomowe,
wioślarstwo, piłka nożna, narciarstwo alpejskie, narciarstwo zjazdowe, szachy.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli:

–

kategoria 10–12 lat – Urszula
Buczek (sztuki walki – KS Choy
Lee Fut Kraków),
– kategoria 13–15 lat – Kacper Raputa
i Wiktoria Tylek (taniec towarzyski –
Klub Sportowy Elita Dance Center),
– kategoria 16–19 lat – Aleksandra Stach (kajakarstwo slalomowe, Krakowski Klub Kajakowy).
Wśród sportowców niepełnosprawnych najlepsi okazali się:
– kategoria 10–12 lat – Alicja Jarek
(wioślarstwo – UKS Salwator),
– kategoria 16–19 lat – Patrycja Kapłon (wioślarstwo – UKS Salwator).
Honorowym gościem Gali był Paweł Skóra, mistrz świata we freestyle football, który zaprezentował pokaz swoich umiejętności.
(red)

Fot. Bronisława Kufel-Włodek

Puchar Świata w Rock’and’rollu Akrobatycznym

Tym razem Polacy poza podium

Fot. Dominika Palińska

21 kwietnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna odbyły się zawody
Pucharu Świata w rock’n’roll-u akrobatycznym. Rywalizowano w klasach juniorów, młodzików oraz seniorów w klasach
głównych CS i FS.Publiczności zaprezentowało się kilkuset tancerzy z całej Europy.
Tym razem reprezentantom Polski nie udało się wywalczyć czołowych
lokat. Tradycyjnie bardzo dobrze za-

prezentowali się zawodnicy zza naszej
wschodniej granicy, którzy zajęli najwięcej medalowych miejsc.
Jak co roku organizatorem zawodów był Klub Sportowy Podwawelski, a impreza okazała się efektownym
i atrakcyjnym widowiskiem.
Szczegółowe wyniki na stronie
www.rocknroll.pl.
(red)
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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

Powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe w Skawinie

Realizacja rozpoczęta
2 Wersje
Skawina w ostatznaku
nich dniach i przez

następne tygodnie będzie placem budowy – to perspektywa całego 2018 r.
Dlaczego tak się dzieje? Rozpoczęła
się realizacja projektu pn.: „Integracja
transportu zbiorowego z transportem
indywidualnym w Gminie Skawina

w relacji z Krakowskim Obszarem
Funkcjonalnym”.
Choć nazwa długa i trudna w skrócie mowa o budowie: sieci ciągów pieszo-rowerowych, wydzielonych dróg
rowerowych, nowych chodników. Przebudowane zostaną również przystan-

Wniosek na doposażenie stacji WIOŚ

Oceniony pozytywnie
Złożony przez gminę Skawina
wniosek pn. „Zakup analizatora pyłu
PM2,5 i pobornika do pomiarów pyłu
PM10 i benzo(a)pirenu w nim zawartego dla stacji monitoringowej WIOŚ
w Krakowie w Skawinie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej został pozytywnie oceniony.
Wniosek ten złożony został
w ramach programu 5.3.1. Wspiera-

nie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska. Oceniający przyznali 82 punkty na
100 możliwych.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż 2 urządzeń
w stacji pomiarowej WIOŚ Kraków
w Skawinie ulicy Ogrody. Jedno urządzenie służy do ciągłego monitorowania pyłów PM 2,5. Urządzenie to
będzie automatycznie mierzyło i re-

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Po raz 17. w gminie Skawina
Gmina Skawina po raz 17. przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasło XVIII

edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł brzmi „AUTOPORTRET – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.

można zastosować wersji podstawowej znaku
jest„Rowerowy
użycie opcji z liternictwem
Kampania
Maj”
ki autobusowe, przejścia dla pieszych dopuszczalne
i niektóre skrzyżowania. Powstaną też po prawej stronie.

w Skawinie woonerfy czyli podwórce
miejskie, coś czego jeszcze w Skawinie
nie było.
W czasie realizacji projektu, trzeba
liczyć się z utrudnieniami, zmianami organizacji ruchu – niestety nie da się tego
uniknąć. Stąd prośba o wyrozumiałość
i cierpliwość. W razie pytań mieszkańcy mogą liczyć w każdej chwili na wyjaśnienia.
Od 2016 r. pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie jest
Roman Gdula oficer pieszo-rowerowy. Kontakt: tel. 12 277-01-78,
e-mail: oficerrowerowy@gminaskawina.pl. Oficera pieszo-rowerowego można też czasem spotkać, kiedy monitoruje teren gminy – jeździ
rowerem z charakterystyczną odblaskową kamizelką.
Tomasz Ożóg
Drugi Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
jestrowało poziomy stężeń pyłu PM
2,5 zawieszonego w powietrzu. Drugie urządzenie próbkujące powietrze,
służyło będzie do automatycznego
pobierania cząstek znajdujących się
na filtrach. Wszystkie dane i parametry będą rejestrowane. Stężenie benzo(a)pirenu będzie oceniane w Laboratorium na podstawie analizy pyłu
PM10 zebranego przez to urządzenie
próbkujące.
Kolejnym krokiem w ramach
omawianego projektu jest decyzja
zarządu NFOŚiGW o przyznaniu
dotacji.
(UMiG)
W projekcie biorą udział setki
zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę. Zadania w ramach kampanii
realizują zarówno uczniowie, jak
i dorośli, a więc cała społeczność lokalna.
W ramach kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące profilaktyki
alkoholowej, m.in. karty zadań do pracy z uczniami, plakaty, ulotki, dyplomy
oraz certyfikaty dla koordynatorów.
Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników
m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz
zadania konkursowe z atrakcyjnymi
nagrodami.
Kampania jest inspiracją do podejmowania innych działań profilaktycznych na terenie gminy, w tym
dorocznej już XV Jubileuszowej Imprezy Środowiskowej Zachowaj
Trzeźwy Umysł, która odbędzie się
w dniu 26 maja br. w Parku Miejskim
w Skawinie.
(PA/UMiG)

Druga edycja w Skawinie
W gminie Skawina ruszyła kampania Rowerowy Maj.
W tegorocznej edycji bierze udział, aż 8 placówek: Przedszkole nr 2, nr 3, nr 5 w Skawinie, Przedszkole Katolickie, Oddziały Przedszkolne w Kopance, a także Szkoła
Podstawowa nr 4 i nr 6 w Skawinie oraz ZPO w Kopance.
Wiadomości i statystyki można śledzić zarówno na Facebook’u Gmina Skawina
www.facebook.com/lubieSkawine/ oraz na stronie pomysłodawcy kampanii –
Miasta Gdańsk www.rowerowymaj.eu/skawina.
(UMiG)

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








11 maja godz. 19.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul.
Mickiewicza 7)
Teatr MASKA: „Szczęśliwe wydarzenie” Sławomira Mrożka.
Sztuka wyśmienitego polskiego
twórcy teatru absurdu opowiada
zaskakującą historię pewnego prasowego anonsu.
12 maja:
– Wycieczka w Beskid Śląsko-Morawski – wyjazd ze Skawiny
o godz. 5.00
Trasa: Horni Lomna Tatinki – Chata
Kamenity – Babi Vyrch – Kałużny –
Chata pod Ostrym – Ostry – Oldrichowice. Czas przejścia ok. 6 godzin.
Powrót przewidziany na godz. 21.00.
– XVI BIEG SKAWIŃSKI – impreza poświęcona jest pamięci Tomasza Staszczaka, maratończyka,
wielokrotnego uczestnika skawińskiego biegu. Biegacze uczczą też
100 lat niepodległości Polski.
14 maja godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul.
Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Wielka
wyprawa Pana Maluśkiewicza” –
spektakl oparty na wierszach Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy
w wykonaniu Teatru O Rety.
19 maja
Wycieczka „Odkryj wrocławskie
ZOO z CKiS”, wyjazd ze Skawiny o godz. 6.00.
Wrocławski ogród zoologiczny jest
jedną z największych placówek tego









typu w Polsce, ciągle rozbudowywaną i unowocześnianą. Największą atrakcją ogrodu jest Afrykarium
– unikatowe na skalę światową oceanarium prezentujące wyłącznie
gatunki zamieszkujące Czarny Ląd.
20 maja godz. 15.00 – Dwór
Dzieduszyckich w Radziszowie
„Pomyśl o mnie” – koncert piosenek Anny German. Utwory z repertuaru tej artystki wykona Marzena Michalczyk – wokalistka
estradowa i klasycznej, obdarzona
ciepłym lirycznym sopranem.
25 maja godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie
ul. Mickiewicza 7)
Koncert na Dzień Matki w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych CKiS w Skawinie pod kierunkiem Katarzyny Szybisty.
26 maja
Wycieczka do Słowackiego Raju –
wyjazd ze Skawiny o godz. 5.00
Trasa: Podlesok – Hrdlo Hornádu
– Prielom Hornádu – Tomášovský
výhľad – Čingov. Czas przejścia
ok. 7 godzin. Powrót przewidziany
na godz. 21.30.
27 maja – start godz. 15.00
VII BIEG NA ORIENTACJĘ
– bieg z mapą po zielonych plenerach Skawiny przeznaczony
jest dla wszystkich, bez względu
na wiek i umiejętności. Do wyboru kategoria rodzinna oraz pięć indywidualnych. Zapisy do 22 maja
pod adresem: halackis@ckis.pl.
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Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, lecz nie uczyć się niczego.
Konfucjusz (551–479 p.n.e.) – chiński filozof i myśliciel.
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 17.05.2018 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. Osoby, które otrzymały nagrody
zostaną dodatkowo poinformowane mailem lub telefonicznie.

www.kryspinow.com.pl

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

POZIOMO:
2) wieczne miasto
4) kwota do zwrotu
7) strusie, większe od kurzego
8) zakrywa dziurę w ubraniu
9) morski lub lotniczy
11) rzeka w Małopolsce
13) mięso na kotlety
15) syn Abrahama
18) z hydromasażem w łazience
19) wjazdowa na posesję
20) w niej bagaż podróżnego
24) Juliusz, słynny polski malarz
27) tata lub mama
30) miejsce akcji Iliady
31) brednia, nonsens
32) serwuje drinki
PIONOWO:
1) taniec rodem z Wiednia
2) surowiec do produkcji benzyny
3) kapral na morzu albo
zakończenie partii szachów
4) wrodzony talent albo szczodry
upominek
5) wielki kamień
6) sycylijski wulkan
10) nagonka, łapanka
12) miasto w północnej Hiszpanii
13) zamek błyskawiczny
14) określenie rdzennego
mieszkańca Śląska
16) Indianin z Arizony
17) dwutlenek krzemu
21) dokumenty sądowe
22) bożyszcze tłumów
23) jadalny morski skorupiak
25) międzynarodowa organizacja
powstała po Lidze Narodów
26) teatr w Krakowie
28) Młodzieży lub Pomorza
29) zdrobniale o solenizantce
z 16 marca

NAJLEPSZE IMPREZY NA JEZIOREM
WAKEPARK
SUPERFLY
PAINTBALL
BAYERPARK
DREWNIANE DOMKI

CHATA KRYSPINÓW
QUADY ŻAGLE KORTY
KARCZMA ROHATYNA
ZORBING OGNISKA
NA WYNAJEM

ZAPRASZAMY - KOM: 605 419 436

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

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

