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SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

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

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

Niepubliczny Żłobek
„Centrum Maluszek”

Ul. Szuwarowa 4/64 Kraków

Dzieci to nasza pasja!

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

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

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

PROMIS
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
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Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem”

REKLAMA

Letnie wydarzenia 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
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

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

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

■

28 czerwca – 1 lipca
CROSS SUMMER FESTIVAL
Celem imprezy jest integracja
ponad podziałami miast, boxów oraz
rywalizacji, którą na co dzień można
obserwować na zawodach. Koszt imprezy jest symboliczny, ma zapewnić
uczestnikom parking, dostęp do pola
namiotowego oraz infrastrukturę nad
jeziorem Kryspinów na 4 dni pobytu
(3 noclegi). Oprócz części wypoczynkowo-imprezowej (dostęp do jeziora,
namiot na wieczorne imprezy z DJ-em, workouty z trenerami CrossFit),
organizatorzy zapewniają także część
merytoryczną (prelekcje, warsztaty),
gdzie zainteresowane oraz wybrane
osoby z branży będą mogły podzielić
się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w wybranych tematach.
Ma to być największa tego typu impreza integracyjna środowiska CrossFit
w Polsce, jak zapewniają organizatorzy.
Festival jest imprezą zamkniętą – oznacza to że wejść na nią będą mogły tylko
osoby, które wysłały zgłoszenie mailem
i wykupiły bilet.. Więcej informacji na:
fb/cross summer festiwal

SAMOCHODOWE WARIACJE:

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

■
Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

ZDROWIE, SPORT, NATURA, FITNESS:

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

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Nadchodzi sezon na relaks, zabawę, uśmiech, taniec, śpiew, sportową
aktywność i rywalizację. Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem”,
jak co roku przygotował wiele atrakcji i imprez. Wiele z nich wpisało się
już w stały kalendarz letnich wydarzeń
w Kryspinowie.

ul. Wspólna 7

12–15 lipca
XVII ZLOT VW GARBUSÓW
– GARBOJAMA 2018
To prawdziwa inwazja „biedronek”,
„żuczków” i „chrabąszczy”. W poprzednim roku z meksykańskim motywem
przewodnim, w tym w kubańskich klimatach. Zadaniem uczestników będzie
przebranie siebie i pojazdów – inwencja
twórcza zostanie nagrodzona.Cztery dni
rozbrzmiewać będzie charakterystyczny warkot i melodyjny stukot silników
kompaktowego Volkswagena typu 1.
Organizatorzy imprezy przygotowali
też liczne atrakcje dla pasjonatów „garbusów”. Imprezę urozmaicą konkursy
i zabawy dla najmłodszych, wybór miss

i mistera, rockoteki, koncerty zespołów
i wiele innych. Parada i przejazd głównymi ulicami Krakowa barwnego korowodu „garbusów” będzie niewątpliwie
zwieńczeniem zlotu
Jak co roku zjadą się auta z całej Europy. Wiele z nich ma już dzisiaj status
pojazdów zabytkowych, a ich właściciele
uważają je za pełnoprawnych członków
rodziny. Warto przekonać się, dlaczego
samochód ten wciąż fascynuje kierowców na całym świecie. Szczegóły programu na www.garbojama.pl. Impreza
otwarta dla wszystkich, którzy podziwiać
chcą te kultowe już autka i wieczorami
dobrze bawić się aż przez cztery dni.

■

20–23 lipca
3. RAJD KANTYNY czyli
JURAJSKA PRZYGODA
WOKÓŁ ZABIERZOWA
Start rajdu – godz. 12:00 – Karczma Rohatyna (Cholerzyn 361). Trasa rajdu to około 90 km na itinerer,
więc dobrze mieć pilota lub pilotkę.
Zgłaszajcie oldtimery, youngtimery, klasyki i socjalistyczne konstrukcje
PRL i RWPG, a przede wszystkim nie
czekajcie, bo ilość miejsce w rajdzie jest
ograniczona.
Po rajdzie czeka na Was, jak zapewniają organizatorzy jeszcze więcej zabawy, koncert i „Pijana Party” (zabawa
w pianie) oraz tradycyjna włoska pizza,
bo impreza z racji choćby relacji z Fiatem zawsze ma włoskie klimaty. A w
niedzielę plażowanie na kryspinowskiej
plaży i mnóstwo atrakcji aż do kolacji.
Tej imprezy nie można ponoć
ominąć, a na pewno nie da się jej zapomnieć. Kto nie wierzy niech zaglądnie na stronę www.facebook.com/
kantynazlombol.

ZAWODY SPORTOWE:

■

10 września
IRON DRAGON
TRIATHLON
To jedna z największych imprez
triathlonowych w Polsce południo-

wej. Po raz pierwszy w tym roku formuła poszerzona o ½ IRONMENA, czyli dystans dla prawdziwych
twardzieli: 1900 m pływania, 80 km
na rowerze i półmaraton tj. 21 075
m do przebiegnięcia. W rozgrywanych od 2013 roku corocznie biorą
już udział setki zawodników rywalizujących na dystansie olimpijskim
(pływanie 1,5km – rower 40 km –
bieg 10 km); sprinterskim (pływanie
750 m, rower 20 km, bieg 5 km) oraz
w sztafecie – te dystanse oczywiście
pozostają.
Organizatorem zawodów jest klub
triathlonowy Iron Dragon, można
więc powiedzieć, że projekt ten stworzony jest dla triathlonistów przez
triathlonistów.
Ambasadorami wspierającymi
VI edycję Iron Dragon Triathlon zostały znane w sportowym świecie postacie:
• Grzegorz Sudoł – trzykrotny
olimpijczyk (Ateny 2004, Pekin
2008 i Londyn 2012), brązowy
medalista mistrzostw świata oraz
srebrny medalista mistrzostw Europy w chodzie sportowym;
• Mateusz Kaźmierczak – czołowy
polski triathlonista, reprezentant
kraju;
• Marcin Konieczny – uczestnik
Mistrzostw Świata Ironman na
Hawajach w 2012, autor bloga niemaniemoge.pl.
Szczegóły na www.irondragon.pl

IMPREZY TANECZNE I MUZYCZNE:

Przez całe wakacje na północnej
stronie Ośrodka, na eventowym Cyplu (klimatyczna plaża; Cypel, a na
nim Chata oraz Owczarnia) odbywać
się będą taneczne i muzyczne imprezy.
W planach wieczór z Gorącą SALSĄ,
a także wieczór KARAOKE. Wydarzenia można śledzić profilu facebook.com/kryspinow-osrodeknadzalewem.
Zapraszamy do wspólnej zabawy
i odpoczynku na plażach. Dogodne
parkingi przygotowane są dla zmotoryzowanych – wjazd od strony Karczmy
Rohatyna. Do zobaczenia!
ORiW„Nad Zalewem”

www.kropka-gazeta.pl
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REKLAMA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”

Nowa placówka edukacyjna na Ruczaju
Na południu Krakowa szkoła działa już piąty rok. Od roku szkolnego
2018/2019 będzie znajdować się na Ruczaju, przy ul. Miłkowskiego 9.
Placówka znana jest z przyjaznej
atmosfery, wychowania i działania
w oparciu o wartości chrześcijańskie
oraz indywidualnego podejścia do
każdego ucznia.
Od września br. wdrożona zostanie oferta edukacyjna, która powstała
w oparciu nie tylko o misję szkoły, ale
i dotychczasowe doświadczenia oraz
rozmowy z rodzicami i pracownikami
zaangażowanymi w życie placówki. Na
tej podstawie szkoła proponuje następujące zajęcia:
 W klasach 1–3 po 4 lekcje z języka angielskiego w tygodniu. Jest
to liczba zwiększona dwukrotnie
w stosunku do ilości tych zajęć
w większości szkół publicznych.
Na pierwszym etapie edukacyjnym
w każdej klasie dodana zostanie
również godzina biblijna oraz komunikacja interpersonalna, a także Dobry Start dla pierwszoklasistów. Dzieci z klas 1 – 3 będą mogły
korzystać z atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanych
w ramach świetlicy szkolnej.
 Dla klas 4–7 również przygotowano
ciekawą ofertę.W większości oddziałów została zwiększona ilość podstawowych lekcji z języka angielskiego. W celu poszerzenia wiedzy
i umiejętności uczniów w różnych
obszarach rozwoju, przygotowano

też specjalne zajęcia fakultatywne,
które będą funkcjonowały w ramach
zajęć obowiązkowych.
Z lekcji fakultatywnych będzie
można skorzystać na dwa sposoby: zapisując dziecko na jedne lub dwa zajęcia. Od klasy piątej ich wybór może się
łączyć z uzdolnieniami danego ucznia
– szkoła proponuje jeden przedmiot
ścisły i jeden humanistyczny. W klasach 5 – 7 można poszerzać swoje kompetencje z języka angielskiego wybierając przedmiot, który jest prowadzony
w tym języku (w tabeli został zaznaczony kolorem czerwonym).

klasa 4

klasa 5
klasa 6
klasa 7

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Komunikacja
Techniki
interpersonalna uczenia się
humanistyczne
ścisłe
Zajęcia
Matematyka
dziennikarskie po angielsku
Kultura krajów
Eksperymenty
anglojęzycznych
przyrodnicze
(po angielsku)
Historia po
Programowanie
angielsku

Na szczególną uwagę zasługują
między innymi zajęcia z technik uczenia się, które zostały zaplanowane celowo dla klasy czwartej. Dzieci, po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego,
niejednokrotnie sygnalizują ogromny
przeskok w ilości zadań oraz wymagań,
jakie są stawiane przed nimi w klasach
starszych. Chcąc wyjść im naprzeciw
w tym trudnym okresie, placówka pla-

nuje wyposażyć je w metody i techniki ułatwiające zapamiętywanie oraz
wspierające skuteczne uczenie się.
 W klasie ósmej, zamiast zajęć fakultatywnych, propozycją dla uczniów
jest dodatkowe przygotowanie ich
do egzaminu ósmoklasisty.
Na drugim etapie edukacyjnym
kontynuowane będą lekcje godziny biblijnej. Uczniowie klas starszych będą
mogli również korzystać z tematycznych
zajęć świetlicowych. Ich poziom będzie
dostosowany do uczestników zajęć.

Dodatkowymi atutami szkoły
„Uczeń” nr 2 są:
–

–

–

–

system oczyszczający powietrze
w budynku, co w okresie wzmożonego smogu stanowi bezcenną wartość,
kameralne klasy, pozwalające na
zwrócenie uwagi na rozwój każdego ucznia oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
oddziały integracyjne, w których
uczniowie mają okazję zaakceptować i rozwinąć świadomość różnorodności między ludźmi,
ekumeniczny charakter, budujący
platformę porozumienia i szacunku między wyznaniami chrześcijańskimi.

Dyrekcja szkoły zachęca do odwiedzenia obecnej placówki przy
ul. Cechowej 57 lub zapoznania
się z ofertą na stronie internetowej
www.sp2.uczen.org.pl.

OPINIE RODZICÓW
Do szkoły Uczeń mój syn chodzi 4
lata. Jestem zadowolona z poziomu nauki i opieki jaką otoczyli go nauczyciele.
Był dzieckiem nieśmiałym i zagubionym, trudno nawiązującym kontakty z rówieśnikami. W szkole poczuł się
zaakceptowany i ważny. Osiągał dobre
wyniki w nauce co dało mu pewności siebie. Polecam szkołę innym uczniom mającym trudności adaptacyjne.
Mama ucznia czwartej klasy
W tej szkole czujemy się wspierani
jako rodzice w procesie wychowawczym.
A nasz syn nie zawsze jest łatwy.
Tata trzecioklasisty

Szkoła przekazuje dzieciom bardzo dobre wartości. Co miesiąc jest temat wiodący, w oparciu o niego dzieci pracują i dużo opowiadają w domu.
Dzięki temu, że szkoła jest integracyjna, dzieci uwrażliwiają sią na potrzeby innych.
Mama czwartoklasistki
Świetne miejsce, pełne zrozumienia,
cierpliwości. Moje dzieci są szczęśliwe w tej
szkole.
Mama dwójki dzieci
Przyjazna szkoła dla ucznia i dla
rodzica. Jak najbardziej godna polecenia.
Tata drugoklasisty

Dyrekcja SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”
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Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00–15.00; wtorek: 13.00–16.00

Porozumienie między Zespołem Szkół Łączności i PKP TELKOL

Wzbogaci ofertę zawodową szkoły
Zespół Szkół Łączności przy ulicy
Monte Cassino 31 w Krakowie (Dzielnica VIII) to placówka edukacyjna, która
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród uczniów, jak
ich rodziców. Oferuje atrakcyjne kierunki
kształcenia, których absolwenci poszukiwani są na rynku pracy. Wykwalifikowana
kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania, co przekłada się też na liczne sukcesy
absolwentów biorących udział w różnego
rodzaju olimpiadach tematycznych.
Nowocześnie wyposażone pracownie, dostęp do Internetu w każdej sali
lekcyjnej, bogate zbiory biblioteki szkolnej to niewątpliwe atuty szkoły.
Zespół Szkół Łączności współpracuje z wyższymi uczelniami: Akademią
Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską i Wyższą Szkołą Zarządzania
i Bankowości. Wciąż poszukuje też partnerów, aby poszerzyć swoją ofertę kształcenia zawodowego.
15 czerwca br. zostało podpisane
porozumienie o współpracy pomiędzy
Zespołem Szkół Łączności reprezentowanym przez dyrektora Pawła Kucharczyka, a PKP  TELKOL sp. z. o.o.
reprezentowanym przez prezesa Zarządu Mirosława Gilarskiego.
Dzięki w ten sposób potwierdzonej współpracy uczniowie wezmą udział
w zajęciach praktycznej nauki zawodu zorganizowanych przez Spółkę na
terenie Małopolski. Uczniowie szkoły
będą mieli także możliwość odbywania staży wakacyjnych organizowanych

Fot. PKP TELKOL

przez Spółkę. Wspieranie działań promocyjnych realizowanych przez Szkołę
w ramach Targów Edukacyjnych oraz
dni Otwartych Szkoły odbywać się będą
przy dużym zaangażowaniu Spółki.
W ramach podjętej współpracy
szkoła będzie zapewnić możliwość spotkań, mających charakter informacyjny,
przedstawicieli Spółki z uczniami na
terenie szkoły oraz będzie zamieszczać
oferty Spółki skierowane do uczniów
i absolwentów.
– W interesie Spółki jest wspieranie
edukacji zawodowej młodzieży w kierunkach leżących w obszarze naszej działalności. Oferowane przez nas praktyki zawodowe i staże z zakresu telekomunikacji
kolejowej i radiołączności mogą być dla
wielu początkiem kariery w stabilnej i nowoczesnej firmie należącej do Grupy PKP

– mówi Mirosław Gilarski, prezes Zarządu PKP  TELKOL.
Niniejsze porozumienie o współpracy wpisuje się w zaktualizowaną Strategię „EUROPA 2020” przyjętą przez
Radę Ministrów w dniu 23 kwietnia br.
Reforma kształcenia zawodowego przewiduje wprowadzenie zmian programowych, organizacyjnych i prawnych.
Ważnym dokumentem, który zainspirował sygnatariuszy do podjęcia
wspólnych działań jest także porozumienie z dnia 6 kwietnia br. zawarte pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców
Kolejowych w sprawie współpracy na
rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem. Głównym celem zawarcia
porozumienia jest podnoszenie jakości

i efektywności kształcenia branżowego
oraz technicznego, jak również dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy i wyzwań jakie stawia.
Działania spółki PKP  TELKOL
wpisują się w kampanię Grupy PKP
zachęcającą młodzież do nauki w szkołach branżowych. Młodzi ludzie przygotowani w placówkach takich jak Zespół Szkół Łączności będą w przyszłości
doskonałymi kandydatami do podjęcia
pracy w spółce PKP  TELKOL.
– Rewolucja telekomunikacyjna wciąż
trwa. Dziś, obok konieczności zapewnienia łączności między ludźmi, musimy komunikować ze sobą poszczególne urządzenia, działające w coraz większym stopniu
w sposób autonomiczny. PKP TELKOL
prowadzi projekty pilotażowe i badawcze,
testuje nowe rozwiązania, a wkrótce zamierza otworzyć własne laboratorium, aby
rozwijać usługi bazujące na koncepcji internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Dla
młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych ludzi, drzwi Spółki są otwarte - dodaje Mirosław Gilarski, prezes Zarządu
PKP  TELKOL.
W ofercie skierowanej do uczniów
proponowane są m.in. takie kierunki
kształcenia jak: technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk.
Ukończenie tych kierunków umożliwi
znalezienie zatrudnienia w PKP TELKOL na takich stanowiskach jak: specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.

radiołączności, specjalista ds. utrzymania infrastruktury, specjalista ds. uzgodnień dokumentacji, specjalista ds. informatyki, projektant, kosztorysant.
– Staramy się, by przekazywana
uczniom wiedza i konkretne umiejętności
praktyczne mogły być w trakcie nauki zweryfikowane w warunkach, z jakimi spotkają się po zakończeniu edukacji. Współpracujemy ze znanymi firmami z branży
informatycznej czy elektronicznej. Trudniej pozyskać atrakcyjne miejsce do odbycia
praktyki zawodowej czy stażu wakacyjnego dla uczniów kształcących się na kierunku
telekomunikacyjnym czy teleinformatycznym. Możliwości, które w tym zakresie stwarza uczniom podpisanie umowy
ze spółką PKP  TELKOL w dużym stopniu zaspokajają te potrzeby – podkreśla
Paweł Kucharczyk – dyrektor Zespołu
Szkół Łączności. – Należy pamiętać, że
uczniowie wybierając miejsce odbywania
praktyk czy stażu wakacyjnego coraz częściej kierują się możliwością przyszłego
zatrudnienia w tej konkretnej, wybranej
firmie. Ich wybory natomiast, determinowane są atrakcyjnością danego podmiotu:
rozpoznawalnością, popularnością na rynku pracy, możliwością własnego rozwoju w danej firmie itp. Z punktu widzenia
ucznia spółka PKP  TELKOL spełnia te
kryteria. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że
udało nam się pozyskać atrakcyjnego partnera, który znacząco poszerza ofertę szkoły
w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego – podsumowuje dyrektor Paweł
Kucharczyk.
Renta Piętka

Od 29 czerwca do 1 lipca na torze Kolna

Placówki Dzielnicy VIII, które wezmą w niej udział

Puchar Świata
w slalomie kajakowym

Akcja „Lato w szkole”

Od 29 czerwca do 1 lipca Kraków
będzie miastem-gospodarzem Pucharu Świata w slalomie kajakowym na
sztucznym torze Kolna. W tym atrakcyjnym wydarzeniu udział zapowiedziały reprezentacje z co najmniej 31
krajów.
Puchar Świata to najważniejsze tegoroczne wydarzenie w slalomie kajakowym w Polsce, a Kraków już po raz
drugi będzie gospodarzem PŚ. Jest to
możliwe dzięki dobrej współpracy Polskiego Związku Kajakowego z Gminą
Miejską Kraków i Zarządem Infrastruktury Sportowej.
W 2018 roku przewidziano cztery
edycje kwalifikacyjne PŚ:
– 22-24 czerwca w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja),
– 29 czerwca-1 lipca (Kraków, Polska),

Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

–
–

6-8 lipca w Augsburgu (Niemcy)
31 sierpnia-2 września w miejscowości Tacen (Słowenia)
Finał odbędzie się od 7 do 9 września w La Seu d’Urgell w Hiszpanii.
(red.,UMK)

Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla
uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. Dzięki tej
akcji mogą oni korzystać z ciekawych
i wartościowych zajęć o różnym profilu: sportowych, artystycznych, edukacyjnych, a także zorganizowanych wycieczek i spacerów. Opieka, którą nad
uczestnikami wypoczynku, sprawują
opiekunowie i wychowawcy, jest bezpłatna. Środki na wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku (13,70 zł brutto za
godzinę) oraz dla wychowawców (28,00
zł brutto za godzinę) zabezpiecza Gmina Miejska Kraków. Rodzice pokrywają
jedynie wydatki związane np. z wyjściem
na basen, do kina czy do teatru.
Organizatorami akcji są dyrektorzy
szkół, którzy decydują o przystąpieniu
placówek do akcji. Dyrektor tworzy grupy uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy –
ich liczba nie może przekraczać 15 osób

w przypadku dzieci do 10. roku życia
oraz grupy mieszanej, a 20 osób w przypadku dzieci starszych. Czas trwania
akacji to 6-8 godzin dziennie przez 5
dni w tygodniu.
Wykaz placówek w Dzielnicy VIII,
które wezmą udział w akcji:
• SP nr 25 (ul. Komandosów 29)
– 25–29.06 w godz. 7 do 15,
• SP nr 30 (ul. Konfederacka 12)
– 25.06–6.07 w godz. 7:30 do 15:30,
• SP nr 40 (ul. Pszczelna 13) przez
całe wakacje w godz. 8 do 16:00,
• SP nr 54 (ul. Tyniecka 122)
– 25.06–6.07 w godz. 8 do 16,
• SP nr 132 (ul. Bolesława Śmiałego
6) – 25.06–13.07 w godz. 8 do 14,
• SP nr 151 (ul. Lipińskiego 2)
– 25.06–27.07 w godz. 8 do 16,
• SP nr 158 (ul. Strąkowa 3a)
– 25.06–20.07 w godz. 8 do 16,
• ZS-P nr 8 (ul. Wrony 115)
– 26.06–13.07 w godz. 8 do 16.
(UMK, 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
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem

Zanieczyszczenia powietrza na trenie Gminy Skawina

Podsumowanie dotychczasowych działań
7 czerwca, w sali obrad skawińskiego ratusza, Tomasz Ożóg – Drugi Zastępca Burmistrza, Ewa Lutomska z ramienia Polskiego Alarmu Smogowego
oraz Łukasz Kurlit reprezentujący Skawiński Alarm Smogowy, na konferencji
prasowej poinformowali opinię publiczną o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania
problemu emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.
– Jesteśmy zaniepokojeni wynikami
badań przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie. Zdajemy sobie sprawę, że badania nie były przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, jak też, że mówią
tylko o obecności określonych substancji (np.
benzen) w pobranych próbkach, natomiast
nie mówią o ich stężeniu, które jest kluczowe dla stwierdzenia czy są one szkodliwe
dla zdrowia i życia ludzi. Niemniej Gmina
Skawina, jak i instytucje powołane do dbania o ochronę środowiska (w szczególności
WIOŚ, Starostwo powiatowe) zdecydowane są podjąć działania zmierzające do ustalenia czy związki chemiczne i ich stężenia
wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców i pracowników firm oraz wdrożyć
skuteczne działania, które znacząco ograniczą emisję niebezpiecznych związków
do powietrza i pozwolą na hermetyzację
procesów produkcji w zakładach – mówił
Tomasz Ożóg.
Należy podkreślić, że pierwsze
przedsiębiorstwa, z którymi podjęto rozmowy w zakresie ograniczenia i eliminacji wpływu działalności na otoczenie tj.

2 Wersje znaku

Vesuvius jak i Valeo, czują się współodpowiedzialne za stan powietrza w Skawinie i gotowe są podjąć określone działania
w celu ograniczenia emisji oraz hermetyzacji procesów. Obydwa zakłady zamierzają w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady finansowe na uszczelnienie
procesów technologicznych. Rozmowy
z kolejnymi zakładami będą podejmowane w najbliższych miesiącach.
Jednocześnie Gmina Skawina podjęła kroki zmierzające do:
– opracowania i uruchomienia we
współpracy z jednostkami naukowymi stacji monitoringowych mierzących stężenie niebezpiecznych
substancji chemicznych w trybie ciągłym na terenie stref przemysłowych
(obecnie w Polsce nie funkcjonują
tego typu stacje monitoringowe);
– skoordynowania działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych
za jakość powietrza w otoczeniu zakładów przemysłowych, tak by doprowadzić do szybkiej hermetyzacji
procesów technologicznych i skutecznego monitoringu przestrzegania wydanych decyzji dot. emisji;
– współpracy z zakładami, by jak najszybciej dokonały niezbędnych inwestycji, które wpłyną na znaczne
zmniejszenie emisji (hermetyzacja
procesów);
– wypracowania rekomendacji do
zmian w prawie, tak by zapewnić
mieszkańcom skuteczną ochronę
przed szkodliwymi substancjami na
podstawie obowiązujących regulacji

–

–

–

w tym znalezienie „nieszczelności”
w systemie kontroli wykorzystywanych przez nierzetelne przedsiębiorstwa;
realizacji spotkania przedstawicieli WIOŚ w Krakowie, Starostwa Powiatowego, Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy celem koordynacji działań w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości – grupa pozwoli na
sprawniejszą wymianę informacji
pomiędzy urzędami i poprawi funkcjonowanie monitoringu/kontroli
przedsiębiorstw w kontekście całego procesu produkcyjnego;
zebrania danych dotyczących przyczyn śmierci i zachorowalności na
terenie gminy i miasta celem zbadania przez jednostki naukowe stopnia
oddziaływania zakładów przemysłowych na zdrowie pracowników
tych zakładów oraz na mieszkańców
– po ich opracowaniu wzrośnie świadomość zagrożeń wynikających z lokalizacji zakładów na terenie miasta
i gminy.
wszczęcie procesu aktualizacji Studium Uwarunkowań i MPZP celem
ograniczenia kumulacji oddziaływania na otoczenie przez nowe przedsiębiorstwa i nowe linie produkcyjne
/ technologiczne – Skawina – bezpieczna, czysta, zdrowa.
(UMiG)

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

po prawej stronie.















18 – 22 czerwca – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie, ul. Mickiewicza 7)
XV SKAWIŃSKI TYDZIEŃ TEATRALNY. Szczegółowy program na
www.ckis.pl.
24 czerwca godz. 10.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
TENIS STOŁOWY – MEMORIAŁ IM. SYLWESTRA GUZIKA. Zapisy do siódmej edycji turnieju upamiętniającego znakomitego trenera tenisa
stołowego prowadzone są w czterech kategoriach młodzieżowych (skrzat, żak,
młodzik i kadet) oraz w kategorii OPEN. Partnerem zawodów jest Krakowski
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.
25 czerwca – 19 lipca
WAKACJE Z CENTRUM: cykl jednodniowych wycieczek oraz zajęć stacjonarnych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapisy w Dziale
Realizacji Projektów Kultury CKiS (Pałacyk „Sokół”), tel. 12 276 34 64 oraz
w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, tel. 12 256 31 18 i 12 256 10 82
w godz. 9.00 – 16.00. Więcej informacji na www.ckis.pl.
2 lipca – 10 sierpnia
PÓŁKOLONIE W SKAWINIE. KS „Optima” Skawina oraz CKiS w Skawinie zapraszają dzieci w wieku od 5 do 15 lat na atrakcyjne, różnorodne zajęcia
przygotowane w ramach czterech turnusów półkolonii. Harmonogram i informacje o zapisach na www.ckis.pl.
WYCIECZKI GÓRSKIE:
– 7 lipca – Tatry Wysokie – Mała Wysoka (Słowacja). Wyjazd ze Skawiny
o godz. 4.30. Trasa: Tatrzańska Polanka – Śląski Dom – Wielicka Dolina – Polski Grzebień – Mała Wysoka – Wielicka Dolina – Tatrzańska Polanka. Czas
przejścia ok. 9 godzin. Przewidywany powrót: godz. 22.00.
– 21 lipca – Dolina Pięciu Stawów Spiskich (Słowacja). Wyjazd ze Skawiny
o godz. 5.00. Trasa: Stary Smokowiec –Siodełko (wyjazd kolejką) – Rainerowa
Chata – Chata Zamkowskiego – Dolina Małej Zimnej Wody – Dolina Pięciu
Stawów Spiskich – Chata Teryego – Siodełko – Stary Smokowiec. Czas przejścia ok. 8 godzin. Przewidywany powrót: godz. 21.00.
– 11 sierpnia – Mała Fatra. Wyjazd ze Skawiny o godz. 5.00. Trasa: Wratna
– Snilovske Sedlo (wyjazd kolejką) – Velki Krivań– Bublen – Maly Krivań
– Stratenec – Suchy – Chata pod Suchym – Streczno. Czas przejścia ok. 8
godzin. Przewidywany powrót: godz. 21.00.
– 25 sierpnia – Góry Choczańskie – Dolina Prosiecka. Wyjazd ze Skawiny
o godz. 5.00. Trasa: Prosiek – Dolina Prosiecka – Svorad – Lomne – Eliasz
– Pravnacz – Liptovska Anna. Czas przejścia ok. 7, 5 godziny. Przewidywany
powrót: godz. 21.00.
26 sierpnia – Radziszów
XX
DOŻYNKI
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO.
Rozpocznie je Msza Święta, po której korowód przejdzie na miejsce imprezy plenerowej. W ramach Dożynek odbędzie się Konkurs Wieńca Dożynkowego Województwa Małopolskiego 2018, występ kabaretu Weźrzesz
oraz zespołu Blue Cafe. Dla dzieci i młodzieży przewidziano plenerowe
miasteczko zabaw, a dla wszystkich stoiska gastronomiczne i handlowe.
8 września – Jaśkowice
DOŻYNKI GMINNE. Po Mszy Świętej i poświęceniu wieńców dożynkowych korowód przejdzie na miejsce imprezy. W dalszej części uroczystości odbędą się tradycyjne obrzędy i ceremonia wręczenia wieńców.
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Zdrowie

Wyzwaniu sprostać mogą tylko zagraniczni lekarze

Od tej operacji zależy los Oli – możesz pomóc
Bez przeprowadzenia ryzykownej
operacji skoliozy nerwowo-mięśniowej kręgosłupa 14-letniej Oli dojdzie
do dalszej deformacji jej klatki piersiowej oraz upośledzenia funkcjonowania
serca i innych narządów wewnętrznych. Będzie ona skazana na tracheotomię oraz stopniową utratę możliwości siedzenia, a już teraz utrzymanie
pozycji siedzącej jest dla niej bardzo
trudne. Postęp choroby wyłączy Olę
z codziennych aktywności, nie będzie
mogła uczęszczać do szkoły, rozwijać
swoich talentów.
Z tak dramatycznym wyrokiem
dla swojej córki muszą się zmierzyć rodzice Aleksandry Cichoń z Bibic koło
Krakowa. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem nie zdecydowali się na przeprowadzenie tego typu
operacji. I, choć prof. Martin Repko
ze szpitala w Brnie, mający doświadczenie w tak skomplikowanych zabiegach, zdecydował się na zoperowanie
Oli, to Narodowy Fundusz Zdrowia
odmówił sfinansowania tej operacji. Jej koszt to 221,650 zł, a w zakres
wchodzi korekcja i stabilizacja od odcinka Th1 kręgosłupa piersiowego do
miednicy, oprzyrządowanie i leczenie
pooperacyjne na Oddziale Intensywnej Terapii.
– Nie jesteśmy w stanie samodzielnie
zdobyć środków na tę operację – apelują
z całych sił o pomoc rodzice Oli. – Od
14 lat walczymy z chorobą, która jest silnym przeciwnikiem. Boimy się jednak, że
bez pomocy ludzi, dla których los naszej
córeczki nie jest obojętny, nie wygramy
tej walki.
Ola od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni – dystrofię Ullricha. Konsekwencją choroby jest pogłębiająca się niewydolność oddechowa.
Konieczne jest wspomaganie oddechu
respiratorem BIPAP. Choroba sprawia, że kręgosłup wygina się. Skrzywienie kręgosłupa – skolioza – powoduje
natomiast deformację klatki piersiowej co sprawia, że serce i inne narządy
wewnętrzne funkcjonują coraz gorzej.
Stan zdrowia dziewczynki pogarsza się.
Tylko codzienna kosztowna rehabilitacja spowalnia ten proces.
Mimo tych wszystkich trudności
Ola jest pogodna i ma duże poczucie
humoru. Świetnie się uczy, dużo czyta, chętnie rysuje, gra na keyboardzie,
interesuje się geografią, ma mnóstwo
planów i marzeń. Swoje doświadczenia
wyraża w ciekawy sposób, tworząc różnorodne prace plastyczne oraz pisząc
krótkie teksty. Szeroko pojęta literatura to jej pasja. Jest dwukrotną laureatką wojewódzkiej olimpiady humanistycznej. Wewnętrzna siła Oli sprawia,
że dzielnie zmaga się z chorobą, nie tylko nie tracąc nadziei, ale i wspierając
innych. Potwierdzi to każdy, kto miał
okazję ją poznać.
- Moja siostra walczy codziennie.
Jest dzielna i nie skarży się. Podziwiam
ją, ale i bardzo o nią boję się – mówi Weronika, starsza o cztery lata siostra Oli.
W tej dramatycznej walce Oli
z chorobą przyjaciele robią wszystko,
aby jak najmniej odczuwała jej skutki. Wydaje się jednak, że to Ola swoją postawą wskazuje im wartości, które
w życiu są ważne, a swoją radość życia
potrafi wręcz zaszczepiać w innych.

Mimo trudności związanych z chorobą Ola jest pogodna, a uśmiech rzadko znika z jej twarzy.
Fot. archiwum rodzinne

Terapeuta podziwia jej determinację w walce o siebie:
– Ola jest niesamowita, ćwiczy, pracuje, nie narzeka. Zawsze ma jakieś ciekawe obserwacje i cięte uwagi. Rozmowa z nią to przyjemność, a ćwiczenia to
wyzwanie.
Więcej o Oli Cichoń na stronie Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”: www.mimowszystko.org/
nasze-subkonta/cichon-aleksandra/
Informacje można także uzyskać
w redakcji miesięcznika „KROPKA –
Gazeta Twojej Dzielnicy”.
Renata Piętka

Pogłębiająca się u Oli niewydolność oddechowa
sprawia, że musi wspomagać się respiratorem BIPAP.
Fot. archiwum rodzinne

– Ma dużo radości i siły . Gra w szachy, jak zawodowiec. Wielu zdrowych nie
ma tyle pozytywnego myślenia co ona –
podkreśla Jasiu, jej 17-letni kolega.

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

Każdy kto chciałby pomóc
w sfinansowaniu operacji
Oli może dokonać wpłaty na jej
subkonto bankowe:
BZ WBK SA Swift: WBKPPLPP
65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
z dopiskiem:
Aleksandra Cichoń

facebook.com/
kropkagazeta

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
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Życie jest jak piłka nożna – druga połowa meczu jest zawsze ciekawsza.
George Orwell (1903–1950), pisarz i publicysta angielski
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 27.06.2018 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 oraz www.kropka-gazeta.pl.

www.kryspinow.com.pl

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

POZIOMO:
2) nieczyste zagranie
4) poprzedni klub Szczęsnego
7) imię Cana, pomocnika Liverpoolu
8) przy rzucie rożnym w polu
karnym albo w godzinie szczytu
w autobusie
9) w tych barwach występował
Emmanuel Adebayor
11) popularnie o Błaszczykowskim
13) szkoleniowy w drużynie
15) symbol klubu, legenda
18) Balotelli, niepokorny Włoch
19) znany dziennikarz sportowy
20) efekt obżarstwa, nie sprzyja
piłkarzom
24) liryczny poeta grecki
27) holenderski skrzydłowy Bayernu
Monachium
30) w marcu Polacy wygrali z nimi 3-2
31) potocznie o reprezentacji Rosji
32) Ibrahimović
PIONOWO:
1) Hiszpan z Wisły Kraków
2) świętowanie tytułu
3) w skrócie o Messim
4) często wydobywa się na stadionie
z tysięcy gardeł
5) podobno jest najlepszą obroną
6) Terry, były piłkarz Chelsea
10) defensywa
12) miasto w Hiszpanii, siedziba klubu
Athletic
13) tańczona przez Brazylijczyków po
zwycięskich meczach
14) grał w nim Maciej Rybus
16) brzeg tkaniny zagięty i przyszyty
17) sznur z pętlą
21) potocznie o żonie Roberta
Lewandowskiego
22) Albin, przez laty znany zawodnik
Ruchu Chorzów
23) siedziba klubu Sturm
25) wysoka piłka za plecy bramkarza
26) ustawiany przez obrońców przy
rzutach wolnych
28) wąż dusiciel
29) złota, np. w dziejach futbolu

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

Duet LiaitaDuo
Czas na szczyptę
przyjemnej muzyki!

Potraﬁmy stworzyć niepowtarzalny klimat
muzyczny, odpoczynek dla duszy, ale i wyzwolić
moc pozytywnej energii.
Gramy przeboje muzyki rozrywkowej, ﬁlmowej,
jak i klimatyczne piosenki przedwojenne.
Odnajdujemy się też w tradycyjnych melodiach muzyki
klezmerskiej, bałkańskich rytmach, ale i w namiętnym
argentyńskim tangu.
Repertuar dostosujemy do Twojego gustu muzycznego
i charakteru imprezy.
Chętnie sprawimy, by dzień Twojego ślubu miał
wyjątkową i niezapomnianą oprawę muzyczną. W czasie
obiadu weselnego zapewnimy gościom dobrą zabawę.
Wszystko w oryginalnych aranżacjach na skrzypce
i akordeon.
Liaitaduo@gmail.com
506 385 734
Chcesz poznać nas lepiej?
Zapraszamy na nasz fanpage!

