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SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
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UL. CHMIELENIEC 19/U1, KRAKÓW-RUCZAJ

Mistrzostwa i Puchar Świata w Rock'n'Rollu Akrobatycznym
Weź udział w Paradzie Smoków
13 kwietnia Bieg „Pamiętaj z nami” – zapisz się już dziś

GABINET STOMATOLOGICZNY
BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Leczniczy potencjał roślin
Jaskra najczęstszą przyczyną ślepoty
PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
PEŁNY ZAKRES ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH:
stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia – implanty

M. Bobrzyńskiego

Chmieleniec

Gabinet czynny:
poniedziałek-czwartek 14.00-20.00; piątek 8.00-20.00; soboty do godz. 13.00
Rejestracja: 12 656 34 33, 79 656 34 33
Biblioteka
papieska CAMPUS
Grota Roweckiego
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GABINET GINEKOLOGICZNY

GABINET PRYWATNY
USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel
specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276

REHABILITACJA

ENDOKRYNOLOG
 REUMATOLOG


 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,
 ORTOPEDA
ortopedyczne oraz Doppler
 NEUROLOG
tętnic szyjnych, kręgowych
oraz kończyn dolnych
 DIETETYK
REHABILITACJA - pełny zakres usług: fizykoterapia, kinezyterapia, masaże,
krioterapia, zabiegi borowinowe, suche igłowanie, fala uderzeniowa

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

PROMIS
UL. LIPIŃSKIEGO 7

EKSPOZYCJA 1600 m2

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
WIZUALIZACJA
3D GRATIS

Z REKLAMĄ 10% RABATU

Pomocnik Piekarza/Piekarz
www.vivasanit.pl

Oferujemy umowę o pracę, wynagrodzenie na czas,
płatne nadgodziny oraz premie kwartalne.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

tel. 533 336 922

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

Praca
Szukamy osób na stanowisko Piekarza do piekarni
Lajkonik. House of Bakery na terenie Skawiny.

CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

SALON ŁAZIENEK I WYPOSAŻENIA DOMU

SKAWINA ul. TOROWA 16c, tel. 12 276-63-33
pn.–pt 0.00–17.00 sob. 8.30–13.30

2

marzec 2019
Zakaz używania paliw stałych od września

Czy Krakowianie będą mogli grillować?
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

Avangarde
ul. Jachimeckiego 1
Kostrze

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

Sklep, ul. Bogucianka (rondo), TYNIEC
Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC

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

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

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42

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

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23
favorit
ul. Kobierzyńska 93
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

Pierwsze dwa miesiące tego roku
charakteryzują się znaczną poprawą jakości powietrza – wynika z analizy danych stężenia pyłu PM10, pochodzących
ze stacji państwowego systemu monitoringu jakości powietrza, które są usytuowane na terenie Krakowa. Styczeń i luty
2019 r. pod kątem jakości powietrza były
najlepsze w porównaniu do dwóch poprzednich lat.
Średnie stężenie w styczniu br. wynosiło 46,8 µg/m3, podczas gdy przed rokiem było to 56,0 µg/m3, a przed dwoma laty 121,7 µg/m3. Za luty wartości te
wyniosły odpowiednio: 55,8 µg/m3, 62,7
µg/m3 i 79,1 µg/m3. Wydaje się zatem, że
działania podejmowane w celu poprawy
jakości powietrza przynoszą efekt.

Zakaz już od 1 września

Od 1 września br. na terenie Krakowa
zacznie obowiązywać zakaz stosowania
paliw stałych (węgla i drewna). W instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie
stosowanie wyłącznie: gazu ziemnego
wysokometanowego lub zaazotowane-

go (w tym skroplonego gazu ziemnego),
propan-butanu, biogazu rolniczego lub
innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego.

Czy będzie można rozpalić grilla?

O ile temat w stosunku do pieców
i palenisk węglowych jest jasny, wśród
mieszkańców pojawiły się wątpliwości,
jaka jest wykładnia przepisów prawa dotycząca palenia w kominkach i grillowania.
Palenie w kominkach będzie zabronione,
użytkowanie ciężkich posadowionych na
stałe grillów również. Natomiast przenośne grille, ruszty, rożna, z których korzysta
się sezonowo, okazjonalnie, w rozumieniu
przepisów nie są instalacją, dlatego używanie ich będzie dozwolone. Miłośnicy pieczonej kiełbaski czy karkówki oraz unoszącego się znad grilla charakterystycznego
dymku mogą więc spać spokojnie.

Gdzie zjemy pizzę z pieca opalanego
drewnem?
Również w przypadku punktów gastronomicznych, w odniesieniu do grillów

Remont ulicy Krakowskiej

Duże utrudnienia komunikacyjne
W drugiej połowie marca rozpocznie się remont ulicy Krakowskiej. To duża
i bardzo potrzebna inwestycja. Wiązać
się ona będzie jednak ze sporymi utrudnieniami komunikacyjnymi. W czasie
10-miesięcznych prac ulicą nie pojadą
samochody, a przez 8 miesięcy wyłączony zostanie ruch tramwajowy - pojazdy
komunikacji miejskiej pojadą objazdami.
Ulica Krakowska ma nabrać zupełnie nowego charakteru i stać się bardziej przyjazna pieszym. Pojawią się tam szerokie
chodniki, wygodne przystanki i zieleń.
Przebudowane zostanie torowisko
wraz z jezdnią na odcinku od ulicy Rollego do Dietla. Pracami objęty będzie węzeł
rozjazdów Krakowska-Dietla-Stradomska oraz ulicy Dietla na odcinku od Bożego Ciała do Augustiańskiej. Renowacji poddany zostanie most im. marszałka

Józefa Piłsudskiego, który zyska oprawę
świetlną.
Na modernizację torowiska przeznaczona została kwota ponad 94 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
W związku z remontem w marcu
wzdłuż ulicy Krakowskiej zostanie wyłączony ruch tramwajowy. Linie tramwajowe nr 6 (Kurdwanów P+R – Salwator)
oraz 17 (Czerwone Maki P+R - Dworzec
Towarowy) zostaną zawieszone. Linie nr
10 (Pleszów – Łagiewniki), 73 (Wzgórza
Krzesławickie – Nowy Bieżanów) oraz 78
(Borek Fałęcki – Mały Płaszów) będą kierowane ul. Starowiślną.
Uruchomiona zostanie linia nr 44
(Kopiec Wandy – Salwator) oraz dwie
nowe linie tramwajowe nr 76 (Czer-

Wavelo przed sezonem

Jakie zmiany wiosną?
Krakowianie jako jedyni w Polsce,
przez cały rok mogą korzystać z rowerów miejskich. Operator popularnej sieci Wavelo – firma BikeU – na czas od
grudnia do końca lutego, do dyspozycji
mieszkańców pozostawił ponad 500 jednośladów, z których codziennie korzystają
setki użytkowników. Pozostała część ro-

werowego taboru – ponad 1000 pojazdów
– trafiła do serwisu, gdzie przeprowadzane są niezbędne naprawy.
Przywracanie systemu do pełnej dyspozycyjności rozpoczęło się od marca.
Sukcesywnie magazyn opuszczają rowery,
które zimą przechodziły prace serwisowe.
Docelowo na ulicach Krakowa pojawi się

czy rusztów sytuacja bedzie dwojaka.
Urządzenia w punktach przenośnej gastronomii, działających sezonowo będą
mogły być użytkowane, natomiast te,
które funkcjonują niezmiennie na stałe
w tym samym miejscu, nie będą mogły
być stosowane z wyjątkiem sytuacji, gdy
instalacja objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia.
Podobnie ma się sytuacja z pizzeriami korzystającymi z pieców opalanych
drewnem.
Zgodnie z prawem instalacje stosowane w gastronomii (np. piece), przystosowane do obsługi powyżej 500 osób na
dobę, podlegają obowiązkowi zgłoszenia
organowi ochrony środowiska – prezydentowi Krakowa.Tylko tego typu instalacje stosowane w gastronomii, których
zgłoszenie zostanie przyjęte, wyłączone
będą z obowiązującego od 1 września
2019 r. zakazu stosowania paliw stałych.
Mniejsze – przystosowane do obsługi poniżej 500 osób na dobę zakazu nie
unikną.
(UMK, red)
wone Maki P+R – Kurdwanów P+R)
oraz 77 (Łagiewniki – Nowy Bieżanów
P+R), których głównym zadaniem będzie
wspomaganie w dni powszednie pozostałych linii.
Linia tramwajowa nr 52 (Os. Piastów
– Czerwone Maki P+R) będzie kursować
zmienioną trasą – pojedzie ulicami św.
Gertrudy i Stradomską aż do ulicy Dietla
i dalej w kierunku Ruczaju. Linie tramwajowe nr 4, 8, 13 i 20 w dalszym ciągu będą
zawieszone, a linie nr 14, 22 i 24 kursować
po obecnych zmienionych trasach.
Wjazd na ulicę Krakowską dla pojazdów zostanie zamknięty na odcinku
od ulicy Dietla do ulicy Rybaki. Zostanie
zamknięty też przejazd przez most Piłsudskiego. Na skrzyżowaniu ulic Rybaki,
Krakowskiej i Podgórskiej utrzymany będzie przejazd na wprost.
Więcej informacji na ten temat, na
stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
(UMK, red)
ponownie 1500 granatowych jednośladów Wavelo.
Wraz z rozpoczęciem rowerowej
wiosny użytkowników systemu czekają niewielkie zmiany w cenniku usług.
O złotówkę podniesiona została cena abonamentów miesięcznych na 60 i 90 minut,
które od marca kosztują będą odpowiednio
20 zł i 25 zł. Nieznaczna zmiana dotyczy
też wypożyczania roweru na minuty – od
wiosny koszt 60 sekund jazdy będzie o 1
grosz wyższy niż do tej pory. (UMK, red)

98 procent bonifikaty zależne od dochodu
ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Torowa 16 C

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność
Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Bonifikata 98% ma
przysługiwać od opłat rocznych.
Bonifikata przysługiwać będzie osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego
uzyskany w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być
wniesiona, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej w tym roku, tj. kwoty 2292,51 zł. Dochód miesięczny obliczany będzie jako średnia z dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna ma
być wniesiona.
Wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie należy składać nie później niż: do 29 lutego 2020 r. – w odniesieniu do opłaty należnej za rok 2019; do 31 marca danego
roku – za lata następne. W zeszłym roku Rada Miasta Krakowa
udzieliła 60% bonifikaty na jednorazową opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
tych gruntów.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Co? Gdzie? Kiedy?

6 i 7 kwietnia w Krakowie - Mistrzostwach Świata, Europy oraz Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym

Wyjątkowe wydarzenie taneczne, które warto zobaczyć
Eksplozja energii, ekstremalna
akrobatyka,perfekcyjny dynamiczny taniec w wykonaniu najlepszych na świecie par i formacji Rock’n’Rolla Akrobatycznego. To największe na świecie
wydarzenie taneczne i zarazem impreza sportowa tego roku zagości w Krakowie 6 i 7 kwietnia br. Obejmować będzie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa
Europy i Puchar Świata w Rock’n’Rollu
Akrobatycznym. Wezmą w niej udział
zawodnicy 9 kategorii – Klasy Głównej FS, Klasy Głównej CS, Juniorów,
Młodzików, Młodzików Młodszych,
Formacje Par Klasy Głównej FS, Formacje Par Juniorów, Formacje Seniorek, Formacje Juniorek – Mistrzowie
Świata, Mistrzowie Europy, zdobywcy
Pucharów Świata, mistrzowie startujących państw. Na żywo będzie można
oglądać około 2 tysięcy tancerzy, reprezentantów 6 kontynentów z 35 krajów
członkowskich Światowej Federacji
Rock’n’Rolla Akrobatycznego. Wystartuje też reprezentacja czołowych
polskich zawodników z Klubu Sportowego PODWAWELSKI z Krakowa,
wielokrotni Mistrzowie Polski i zwycięzcy zawodów międzynarodowych.
Dyscyplina Rock’n’Roll Akrobatyczny od roku 2001 jest oficjalnym
sportem światowym i coraz bardziej
rozpoznawaną dyscypliną sportową
w Polsce. Jej popularyzacja znacząco
wzmocniła się po zdobyciu przez polską parę Annę Miadzielec i Jacka Tarczyło złotego medalu podczas Igrzysk

Ekstremalna akrobatyka w wykonaniu par może zachwycać i budzić podziw.

Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło – polska para, wielokrotni złoci medaliści. 

The World Games 2017 we Wrocławiu.
Para po raz pierwszy reprezentowała
Polskę na Word Dance Sport Games
w Kaohsiung (Tajwan), gdzie zdecydowanie zwyciężyła i zdobyła złoty
medal w Klasie Głównej. Sukces został
zresztą wielokrotnie powtórzony na
kolejnych światowych imprezach. Polska poszczycić się może również wynikami Formacji Par Seniorów, które już
trzykrotnie zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata, jak też wynikami Par
Seniorów (Contact Acro) i Juniorów,
którzy wielokrotnie zdobywali finałowe
miejsca w rywalizacji Pucharów Świata. W rankingach Światowej Federacji
Rock’n’Rolla (WRRC) Polska znajduje
się na wysokim poziomie. Zarówno na-

Dzielnicy VI Bronowice, Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, World
Rock’n’Roll Confederation (Światowy
Związek Rock’n’Rolla Akrobatycznego), World Dance Sport Federation
(Światowy Związek Sportów Tanecznych), Polski Związek Rock’n’Rolla
Akrobatycznego.
Organizatorem 15-ego Jubileuszowego w Krakowie Pucharu Świata
w Rock’n’Rollu Akrobatycznym, jak też
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w tej dyscyplinie sportu jest Klub
Sportowy PODWAWELSKI.
Szczegółowe i bieżące informacje można śledzić na oficjalnej stronie
Mistrzostw Świata i Europy, Pucharu
Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym:

Zgłoszenia do końca marca

sze pary seniorskie, jak i przedstawiciele
młodszych kategorii zdobywają bardzo
wysokie lokaty w światowej rywalizacji,
co daje naszemu krajowi i polskiej federacji mocno rozpoznawalną w świecie pozycję.
W Krakowie Rock’n’Roll Akrobatyczny ma już 38 letnią tradycję. W Klubie Sportowym PODWAWELSKI
sport ten czynnie uprawia ponad 400
zawodników.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Sportu i Turystyki, Wojewoda Małopolski, Marszałek
Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, Przewodniczący Rady i Zarządu

www.rocknroll.pl/world---europeanchampionship-world-cup-2019.
Bilety do nabycia w Klubie Sportowym PODWAWELSKI - Kraków, ul.
Komandosów 21, tel. 12 266 54 05.
(red)

6 i 7 kwietnia
Mistrzostwa Świata i Europy,
Puchar Świata
w Rock’n’Rollu Akrobatycznym
Eliminacje: godz. 10.00
Gala i Finały: godz. 18.00

Hala Sportowa BRONOWIANKI
w Krakowie
ul. Zarzecze 124 A

Bieg „Pamiętaj z nami”

Weź udział w Paradzie Smoków Zapisz się
1 i 2 czerwca Kraków opanuje po
raz dziewiętnasty Wielka Parada Smoków. W tym roku pod hasłem „W czterdzieści smoków dookoła świata”. Zgłoszenia udziału można przesyłać do 31
marca br. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Teatru
Groteska www.groteska.pl.

Fot. P. Dudzik

•
•
•

Smocze kalendarium:
1–2 czerwca – Smoczy Piknik Rodzinny na bulwarze Czerwieńskim
1 czerwca – Wielkie widowisko na
Wiśle (Zakole Wisły)
2 czerwca – Wielka Parada Smoków (ul. Grodzka – Rynek Główny).
(red, UMK)

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

już dziś

Muzeum Krakowa prowadzi zapisy do siódmej edycji biegu miejskiego „Pamiętaj z nami”. Impreza odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia o godz.
12.00. Znak do startu da olimpijczyk,
wicemistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata Grzegorz Sudoł.
Trasa: ul. Lipowa (start) – ul. Romanowicza – ul. Zabłocie– łącznica pod mostem
Kotlarskim – most Kotlarski – ul. Kotlarska– ul. Podgórska– Bulwar Kurlandzki
(do Skałki) – nawrotka po pochylni– powrót Bulwarem Kurlandzkim – kładka
im Ojca Bernatka – ul. Nadwiślańska – ul.
Krakusa – ul. Piwna – pl. Bohaterów Getta (meta).
Bieg jest jednym z kilkunastu punktów
programu dwudniowego wydarzenia „Pamiętaj z nami”, na które składają się wykłady, warsztaty, spacery edukacyjne oraz widowisko artystyczne.Więcej informacji na:
www.muzeumkrakowa.pl.
(red, UMK)
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MEDIACJA

to alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania
sporów rodzinnych, alimentacyjnych, sąsiedzkich,
między przedsiębiorcami.

GWARANTUJEMY:
• prowadzenie spotkań przez neutralnego mediatora
• poufność i brak skomplikowanych procedur

Mediacja jest tańsza i szybsza niż rozstrzygnięcie sądowe, a zawarta ugoda zatwierdzona przez
sąd ma moc tytułu egzekucyjnego.
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Zdrowie i Uroda

Swoje właściwości lecznicze rośliny i zioła zawdzięczają obecności związków biologicznie czynnych.
W odróżnieniu od tradycyjnego ziołolecznictwa nowoczesna fitoterapia
opiera się na surowcach ziołowych,
których aktywność lecznicza została
zweryfikowana i potwierdzona w badaniach naukowych. Poznano już ponad 50 tysięcy różnych substancji roślinnych, z których wiele wykazuje
właściwości lecznicze.
Do najważniejszych należą:
§ Flawonoidy – naturalne barwniki roślinne. Występują w owocach
np. pomidorach, brokułach, papryce, soi, roślinach strączkowych.
Działają głównie przeciwzapalnie.
Rutyna zawarta w zielu fiołka trójbarwnego i w kwiatach czarnego bzu
uszczelnia i wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych, zapobiega krwawieniom, wybroczynom, pomocna jest
w leczeniu miażdżycy. Flawonoidy w koszyczku rumianku działają przeciwalergicznie, w lukrecji –
przeciwwrzodowo, a w kwiatostanie
kocanek i zielu dziurawca działają rozkurczowo na mięśnie gładkie
naczyń krwionośnych i przewodów
żółciowych
§ Antocyjany – barwniki roślinne w kolorze czerwonym, niebieskim, fioletowym. Jest ich wiele np. w kwiatach
bławatka, malwie czarnej, owocach borówki, aronii, bzu czarnego.
Zmniejszają kruchość naczyń włosowatych, działają przeciwzapalnie
i przeciwutleniająco. Szczególnie
wyraźnie zaznacza się ich działanie

Fitoterapia, czyli ziołolecznictwo

Leczniczy potencjał roślin
W średniowieczu wiedza zielarska mieszała się z przesądami i wiarą w magiczne właściwości ziół. W kulturach plemiennych leczeniem zajmowali się szamani lub znachorzy, którzy łączyli stosowanie ziół z magią, zaklęciami, modłami i różnymi tajemnymi praktykami. W medycynie ludowej jeszcze dzisiaj można znaleźć pozostałości tych dawnych wierzeń.
Do upowszechnienia wiedzy zielarskiej przyczyniły się klasztory, przy których powstawały szpitale i ogródki zielarskie.
W XIX i XX wieku wraz z rozwojem chemii rozpoczęto badania składu chemicznego surowców roślinnych. Pozwoliło to
potwierdzić lecznicze działanie wielu roślin i wyizolować związki chemiczne o wyraźnym działaniu farmakologicznym.
poprawiające mikorokrążenie w naczyniach włosowatych tęczówki oka.
§ Antrazwiązki – znajdują się np. stężałym soku z aloesu, korze kruszyny,
korzeniu rzewienia, liściach senesu,
strączkach senesu owocach szakłaku ciernistego, korze szakłaku amerykańskiego. Wyciągi z tych roślin,
dzięki zawartym w nich antrazwiązkom, drażniąc jelito grube działają
przeczyszczająco. Nie należy ich
jednak zbyt długo stosować, trzeba natomiast zaniechać w ostrych
chorobach zapalnych przewodu
pokarmowego, niewydolności nerek
i w okresie ciąży, gdyż mogą niekiedy prowadzić do poronień.
- Alkaloidy – są to bardzo silne naturalne trucizny. Alkaloidy mogą
wywierać na nasz organizm bardzo
różne działanie, czasami silne, a nawet gwałtowne i trujące (np. kurara, nikotyna czy strychnina). Wykazują przede wszystkim silny wpływ
na tkankę nerwową - jedne działają
pobudzająco, inne hamująco, a jeszcze inne nawet porażająco. Stosowane w odpowiednich dawkach mają

jednak działanie lecznicze i pożyteczne.
Oto przykłady alkaloidów i ich
działania zawartych w znanych nam
roślinach:
- w pieprzu piperyna pobudza zakończenia nerwowe w przewodzie
pokarmowym, wzmacniając przede
wszystkim wydzielanie soku żołądkowego
- zawarta w papryce kapsaicyna
przyspiesza syntezę enzymów trawiennych, wzmaga krążenie krwi
- przy okładach powoduje m.in.
przekrwienie skóry),
- kodeina z maku – stosowana jest,
jako środek przeciwko kaszlowi
- kawa bogata w kofeinę przyspiesza
pracę serca, znosi uczucie znużenia
i senności
- herbata i zawarta w niej teina znosi uczucie zmęczenia, reguluje ruchy
robaczkowe jelit, łagodzi bóle
- w glistniku jaskółczym zielu – papaweryna działa przeciwbólowo
i rozkurczowo
- ruta i jej fagaryna znosi skurcze mięśni gładkich

- natomiast ziele męczennicy zawiera alkaloidy działające uspokajająco, łagodzi stany napięcia i ułatwia
zasypianie
§ Fenole – to związki, które mają właściwości m.in. dezynfekujące i hamujące rozwój bakterii. Występują
np. w zielu majeranku, korze wierzby
i kaliny, jeżówce.
§ Garbniki – pomagają w hamowaniu niewielkich krwawień. Wiążą
białka wytwarzając na powierzchni
błon śluzowych czy też skóry rodzaj
powłoki ochronnej - przy stanach
zapalnych. Najwięcej garbników
znajduje się w korze dębu, kłączu
pięciornika i wężownika, w liściu
orzecha włoskiego, jeżynie, szałwi
oraz herbacie.
§ Olejki eteryczne – zawarte są w każdej roślinie i są odpowiedzialne za
ich smak i zapach. To niezwykle
skomplikowane mieszaniny do kilkuset różnorodnych związków chemicznych o nie zawsze znanej całkowicie zawartości, często niemożliwej
do odtworzenia w warunkach laboratoryjnych. Wspólną cechą olejków

jest działanie antyseptyczne. W zależności od rośliny mają też działanie dezynfekujące, wzmacniające,
uspokajające czy też uśmierzające
ból.
§ Saponiny – występują np. w nagietku, lukrecji, mydlnicy, oliwkach,
aloesie. Mają działanie lecznicze:
moczopędne, wzmagają wydzielanie śluzu, wzmagają procesy wchłaniania składników pokarmowych
z jelit do krwi, przeciwbakteryjne,
pierwotniakobójcze, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, pobudzają wydzielanie soku żołądkowego,
żółci i soku jelitowego. Mogą wpływać na poziom cholesterolu. Nasilają trawienie tłuszczów, ale niektóre z nich są truciznami.
§ Lecytyna - jest źródłem substancji o charakterze witamin: choliny i inozytolu. Cholina zapobiega
odkładaniu się cholesterolu, bierze
udział w przesyłaniu impulsów do
mózgu, wspomaga komórki wątroby. Inozytol obniża poziom cholesterolu, wpływa na prawidłowy stan
skóry i włosów, działa uspokajająco.
Bogatym źródłem lecytyny są niektóre nasiona np. soi.
Choć zioła są uznawane za łagodne i nieszkodliwe trzeba jednak pamiętać, że znajdujące się w nich substancje czynne mogą wywołać silne
reakcje alergiczne lub lokalne podrażnienia skóry, co może czasem doprowadzić do powstania pęcherzy i zapaleń. Stosowane nieumiejętnie mogą
bardziej szkodzić niż pomagać.
(CC)

Wczesna diagnostyka i profilaktyczne badania mogą uratować wzrok

Jaskra najczęstszą przyczyną ślepoty
Wzrok, to chyba najbardziej ceniony ze zmysłów. Jego brak, bądź wady ograniczają nasze życie, utrudniają pracę. Okulistyka rozwija się jednak dynamicznie, a stosowane w niej najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne dają
nadzieję na skuteczne diagnozowanie oraz leczenie chorób oczu. Pozwalają też trwale korygować niektóre wady.

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach
rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
dużo groźniejszą, ponieważ powoduje
nieodwracalne ubytki w polu widzenia.
W przypadku tego schorzenia kluczowa jest wczesna diagnostyka i wdrożenie
odpowiedniego leczenia, które zatrzyma
postęp choroby. Lekarze alarmują - aż
w 90% przypadków jaskra przebiega bez
widocznych dolegliwości, a około 70%
jest wykrywana zbyt późno, by uratować
widzenie, nawet przy intensywnym leczeniu. W Polsce na jaskrę choruje blisko milion osób – to więcej niż liczba
mieszkańców Krakowa. Jedynie połowa
z nich ma świadomość swojej choroby
i w konsekwencji powoli ślepnie.
Jaskra, to choroba oczu doprowadzająca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Następstwem jest pogorszenie
wzroku, a nawet jego całkowita utrata.
Główną przyczyną jest podwyższone
ciśnienie w gałce ocznej powodujące
ucisk na nerw wzrokowy. Konsekwencją tego nacisku jest jego obumieranie.
Wzrastające ciśnienie wewnątrzgałkowe w większości przypadków spowodowane jest utrudnionym opuszczaniem
cieczy wodnistej z gałki ocznej.
Mimo, że jaskra coraz częściej dotyka młode osoby, to najbardziej zagrożone
są te po 35 roku życia. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią osoby, których

Fot. pixabay.com

najbliższa rodzina chorowała na jaskrę.
Takie czynniki, jak migreny, stres, niskie
ciśnienie czy krótkowzroczność mogą
mieć wpływ na rozwój choroby. Jaskra
w początkowym stadium jest zazwyczaj
bezobjawowa i da się ją wykryć jedynie
podczas badania okulistycznego. Choroba bezobjawowo może postępować
nawet przez parę lat, aż do całkowitego zniszczenia nerwów wzrokowych,
ale niepokoić powinny bóle głowy, oczu
i ubytki w polu widzenia. Aby zdiagnozować jaskrę wykonuje się szereg badań
okulistycznych. Najważniejsze z nich to
pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
badanie tarczy nerwu wzrokowego, pola
widzenia, kąta przesączania. Ponieważ
zmiany wywołane przez jaskrę są nieodwracalne jej leczenie polega na zatrzymaniu dalszego rozwoju choroby. Jaskrę
leczy się na kilka sposobów, najpopularniejszą metodą leczenia jest stosowanie
kropli obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Gdy krople nie przynoszą zado-

walających efektów stosuje się zabieg laserowy polegający na przecięciu tęczówki
w celu usprawnienia procesu opuszczania
cieczy wodnistej z gałki ocznej. Ta metoda pozwala często w całości zlikwidować
przyczynę powstania jaskry, a w efekcie
nawet całkowicie odstawić leki.
Od 10 do 16 marca trwa Światowy
Tydzień Jaskry. Z tej okazji w wybranych placówkach okulistycznych w całej
Polsce – w tym trzech w Krakowie – odbywają się bezpłatne badania w kierunku jaskry. Wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do placówek biorących udział
w akcji będą mogli – bez ponoszenia
żadnych kosztów i bez wymaganego
skierowania – wykonać specjalistyczne
badania diagnostyczne, a w przypadku
pozytywnego wyniku, zostaną objęci
fachową opieką. W tegoroczną edycję
zaangażowało się 65 placówek medycznych, ich lista dostępna jest na stronach: tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl.
(red, UMK)
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Plan „Skotniki i Kostrze – obszar łąkowy”

Obowiązuje od marca

Fot. bip.krakow.pl

Od 2 marca obowiązuje miejscowy
plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Skotniki i Kostrze

– obszar łąkowy”. Obejmuje on ponad
60 ha obszaru o wysokich wartościach
przyrodniczych i krajobrazowych, sta-

nowiący część tzw. zachodniego klina
zieleni, położonego w granicach otuliny Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objętego programem Natura 2000. Głównym celem
planu jest zachowanie ciągłości terenów
zielonych, co będzie mieć istotne znaczenie dla kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w tym ochrony środowiska i krajobrazu naturalnego. Wraz
z wejściem w życie nowego planu straciły ważność: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po
zachodniej stronie ul. Dobrowolskiego,
od ul. Kozienickiej do ul. Starzyńskiego; zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po
wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej
oraz w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru
scaleń Skotniki.
Obecnie w Krakowie mamy 186
planów miejscowych, które pokrywają
62,9 powierzchni miasta, a kolejnych
51 jest sporządzanych.
(UMK, red)

Trasa Pychowicka

Kontrowersje wokół planowanej inwestycji
Plan budowy Trasy Pychowickiej od początku budzi
emocje. O ile nie kwestionuje się zasadności jej wybudowania, to kontrowersje dotyczą dokładnego przebiegu oraz środków, jakie mają zostać na nią przeznaczone, a także tego, że jej
kosztem odkładane są inne potrzebne inwestycje.
Na wiosnę ma zostać ogłoszony przetarg na opracowanie
koncepcji, jednak zanim to nastąpi, Rada Miasta Krakowa
zajmie się projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia
konsultacji przedprojektowych. Jeśli zyskałby on poparcie
radnych, prezydent Miasta będzie musiał ogłosić szerokie
konsultacje społeczne w zakresie przewidzianym w uchwale.
Z kolei Rada Dzielnicy VIII Dębniki już podczas lutowej
sesji podjęła uchwałę, w której: „Wnioskuje się do Prezydenta
Miasta Krakowa o zlecenie opracowania koncepcji Trasy Pychowickiej w tunelu pod Wisłą oraz terenami Pychowic do węzła
w rejonie skrzyżowania ulic Norymberskiej, Grota Roweckie-

go, Rostworowskiego zgodnie z założeniami przedstawionymi
przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela
na spotkaniu z radnymi miejskimi i dzielnicowymi, które odbyło
się w dniu 26.06.2017 r.”.
W uzasadnieniu czytamy, że: „Wnioskowana koncepcja
Trasy Pychowickiej w tunelu pozwoli na porównanie techniczne, ekonomiczne i przyrodnicze z koncepcją trasy na powierzchni
i wybór optymalnego wariantu. O wykonanie takiego porównania wnioskują mieszkańcy i uznani specjaliści ze względu na brak
emisji hałasu, gazów i pyłów na odcinku tunelowym oraz brak depozycji tych zanieczyszczeń na terenach zamieszkałych i terenach
o wysokich walorach przyrodniczych.”.
Trasa Pychowicka wraz z planowaną Trasą Zwierzyniecką oraz będącą w trakcie realizacji Trasą Łagiewnicką mają
tworzyć tzw. III obwodnicę Krakowa.
(red)

Młody Sportowiec Roku 2018

Zgłoszenia do plebiscytu
Rozpoczęła się VII edycja Konkursu Młody Sportowiec Roku 2018
Dzielnicy VIII organizowana przez
Radę Dzielnicy VIII Miasta Krakowa
i Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
w Krakowie.
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania kandydatur osobiście, przez kluby, szkoły lub inne instytucje sportowe. Kandydatami mogą być sportowcy
w wieku od 10 do 19 lat (w tym także
młodzież niepełnosprawna), mieszkający na terenie Dzielnicy VIII Dębniki
lub reprezentujący kluby lub inne organizacje sportowe mające siedzibę w tej
Dzielnicy.

Uczestnikom, którzy zajmą miejsca 1-4 w poszczególnych kategoriach
wiekowych organizatorzy przyznają puchary i nagrody rzeczowe, które
zostaną wręczone na Gali Finałowej
w Centrum Sportu i Kultury Sidzina”
10 kwietnia br.
Zgłoszenia kandydatów można
przesyłać do 5 kwietnia na adres e-mail:
biuro@csksidzina-krakow.pl lub na adres pocztowy: Centrum Sportu i Kultury SIDZINA , ul. Działowskiego 1,
30-399 Kraków.
Regulamin i karta zgłoszenia są
dostępne na stronie internetowej www.
csksidzina-krakow.pl.
(red)

Zdobądź wsparcie na inicjatywę lokalną

Nie zwlekaj – złóż wniosek
Ruszył nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej. To
propozycja dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, chcących zdobyć środki
m.in. na zadania służące rozwojowi wspólnot lokalnych, ochronę przyrody, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, edukacji czy kultury. Pula dostępnych
środków wynosi 250 tysięcy złotych, a wkład Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy
oraz finansowy) to powyżej 2 tysięcy złotych.
Wnioski można składać do 8 kwietnia:
– osobiście poprzez doręczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul.
Bracka 10,
– za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków,
– za pomocą ePUAP, opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.
Więcej informacji, w tym formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dostępne są na stronie internetowej bip.
krakow.pl.
(red, UMK)

Zadzwoń, napisz

Bezpłatna pomoc prawna

Jak zgłosić interwencję
w Urzędzie Miasta Krakowa

W tym roku darmowa pomoc prawna jest udzielana krakowianom według nowych zasad. Z wiedzy specjalistów można korzystać w 31 punktach.Prowadzenie 16 z nich powierzono wyłonionej
w konkursie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consylium”,
a 15 adwokatom i radcom prawnym zrzeszonym w Okręgowej
Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych.
Z pomocy prawnej może teraz korzystać znacznie szerszy
krąg zainteresowanych. Przysługuje ona bowiem każdemu,
kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej wizyty u prawnika. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia pomocy
telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Od lutego, działa specjalny telefon
interwencyjny. Interwencje i problemy
krakowianie mogą zgłaszać przez telefon, mailowo oraz tradycyjnie, wysyłając pismo pocztą.
Telefon interwencyjny, funkcjonujący przy dziale mediów miejskich, jest
efektem realizacji polityki Urzędu Miasta Krakowa, która ma zadanie poprawić
komunikację na linii urząd-mieszkańcy. Powstał przede wszystkim z myślą
o mieszkańcach, którzy mogą mieć problemy ze skontaktowaniem się z miejskimi wydziałami i jednostkami lub nie
mają możliwości sfinalizowania spraw
urzędowych. Zgłaszać można wszystkie
interwencje dotyczące funkcjonowania
miasta – począwszy od przysłowiowej
dziury w drodze, a skończywszy na sprawach np. nielegalnej wycinki drzew czy
przydziału lokali komunalnych.

Kiedy i gdzie można z niej skorzystać
Pojawiła się też nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Polega ono na udzielaniu porad dla osób
zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.
Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest też wymóg wcześniejszej
rejestracji telefonicznej. Aby skorzystać z porady, należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer
telefonu 796 420 474. Telefon czynny jest w godzinach 9.30–
17.00. Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu
porad prawnych bez wcześniejszego umówienia terminu, nie
uzyskają porady. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń. Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede
wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty
notarialne, pisma urzędowe.
Więcej informacji na stronie internetowej bip.krakow.pl
oraz www.krakow.pl.
(red, UMK)

–
–

–



Jak zgłosić interwencję?
telefonicznie: 12 616 80 00, w godzinach 8.00–16.00
mailowo: interwencje@um.krakow.pl lub wypełniając formularz
zgłoszeniowy na stronie www.kraków.pl
pisemnie: Urząd Miasta Krakowa,
Wydział Komunikacji Społecznej,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31004 Kraków, z dopiskiem „INTERWENCJE”.
(red, UMK)
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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
wyjątkowych gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem

Kampania „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”

zanieczyszczeń przemysłowych powietrza
poCzujniki
prawej stronie.

Realizowana również w Skawinie
2 Wersje znaku
Skawina w województwie małopolskim jest 21. miastem, któremu Polska Spółka Gazownictwa przekazała
profesjonalne urządzenie do pomiaru
jakości powietrza w ramach kampanii
społecznej „Przyłącz się, liczy się każdy
oddech”. 27 lutego odbyła się konferencja prasowa połączona z podpisaniem
porozumienia.
Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w stację meteo, która sprawdza
temperaturę, wilgotność powietrza oraz
siłę wiatru. Pozwoli to monitorować stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Wyniki, aktualizowane w czasie rzeczywistym, będą
prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym w centrum miasta, a także online na stronie Urzędu Miasta i Gminy.
Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na
bieżąco śledzić jakość powietrza.
Kampania „Przyłącz się, liczy się
każdy oddech” realizowana jest przez
PSG od 2018 roku. Jej cel to walka ze
smogiem, a tym samym poprawa jakości
powietrza i życia mieszkańców. W ramach akcji organizowane są spotkania
z ekspertami na temat znaczenia czystego powietrza i szkodliwości smogu,
a także prezentacje walorów gazu, jako
ekologicznego i czystego paliwa będącego alternatywą dla starych pieców
i kotłów węglowych.
W konferencji prasowej w skawińskim ratuszu wzięli udział m.in. dyrek-

tor Biura Wojewody Małopolskiego
Monika Kolasa, Zastępca Burmistrza
Skawiny Tomasz Ożóg oraz dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego
w Krakowie Paweł Firlej, który zaprezentował działalność Oddziału i plany
inwestycyjne PSG dotyczące Małopolski. Znalazły się wśród nich gazyfikacja
Szczawnicy i ościennych gmin, budowa
gazociągu Krynica-Muszyna, a na terenie Skawiny m.in. inwestycje w Strefie
Aktywności Gospodarczej.
– Pracujemy aktywnie, żeby pojawił
się tam gaz – informował dyrektor Paweł
Firlej. – Współpracę ze Skawiną możemy
uznać za wzorową.
Podkreślił też aktywność władz
miasta w działaniach na rzecz poprawy
jakości powietrza i eliminacji źródeł niskiej emisji.
O znaczeniu walki ze smogiem mówiła ekspert Dominika Mucha z Politechniki Warszawskiej. Wskazywała
na jego ogromną szkodliwość, o której
świadczą badania licznych instytucji
krajowych i międzynarodowych:
– Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu,
każdego roku w Polsce umiera przedwcześnie blisko 46 tys. osób, a 2700 osób z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu.
Odbierający urządzenie do monitorowania jakości powietrza Tomasz

Ożóg, dziękował za dotychczasową
współpracę ze Spółką. Nawiązał też do
działań władz miasta w zakresie promowania wśród mieszkańców wymiany przestarzałych kotłów i pieców węglowych na urządzenia przyjazne dla
środowiska.
– W zeszłym roku, aż 72 procent osób,
które zdecydowały się na wymianę źródeł
ciepła wybrało gaz – podsumował Tomasz Ożóg.
Spośród wszystkich 289 zrealizowanych wymian kotłów w roku 2018:
 208 osób zainstalowało nowoczesny kocioł gazowy;
 71 osób zainstalowało kocioł na
groszek spełniające normy ekoprojektu;
 9 osób zainstalowało kocioł na pellet spełniające normy ekoprojektu;
 1 osoba skorzystała z podłączenia
do sieci MPEC.
Łączna kwota przyznanych dotacji
w roku 2018 to blisko 2 miliony złotych.
Konferencji towarzyszyły bezpłatne spirometryczne badania płuc dla
mieszkańców, przygotowywane dzięki współpracy PSG z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę,
Alergię i POCHP. Zostało przebadanych 44 osoby, z czego połowa ma problemy z układem oddechowym i powinna podjąć dalszą diagnostykę.
(UMIG)

Trwa inwentaryzacja źródeł ciepła

Wypełnij formularz teraz także on-line
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
informuje, że formularz inwentaryzacyjny dotyczący źródeł ciepła, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii
w budynkach jest już dostępny w wersji
elektronicznej. Akcja inwentaryzacji budynków rozpoczęła się 15 lutego 2019 r.
i potrwa około dwóch miesięcy.
Inwentaryzacja będzie prowadzona
w dogodnej dla mieszkańca formie:
 poprzez wypełnienie formularza
elektronicznego na stronie www.
zone.itl.waw.pl – potrzebny będzie specjalny TOKEN (kod), który mieszkańcy otrzymają z nakazem
podatkowym lub pocztą;
 pisemnej, poprzez wypełnienie
formularza (formularze inwentaryzacyjne będą dostarczane różnymi
kanałami m.in.: nakazami podatkowymi oraz odrębnymi listami w zależności od miejscowości i położenia
budynku) oraz złożenie go osobiście
lub przesłanie za pośrednictwem
poczty na adres: Gminy Skawina,
ul. Rynek 12, 32-050 Skawina;

elektronicznej, poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia na adres e-mail Gminy
Skawina: urzad@um.skawina.net.
Urząd zachęca w szczególności do
uzupełnienia formularza on-line.
To proste: należy wejść na stronę
www.zone.itl.waw.pl i skorzystać z tokenu (specjalnego kodu) otrzymanego
z nakazem podatkowym lub w osobnym
liście. Jako zachęta, za skorzystanie z tej
formy, po wypełnieniu ankiety on-line
można wybrać sobie upominek:
– voucher na kawę i ciastko w kawiarni (Kawiarni: Mood, CZTERY
PORY ROKU, Fiku miku&cafe,
White Dog Cafe);
– voucher na godzinną zabawę w kulkolandzie: Fiku miku&cafe lub Kolorado (przy kawiarni White Dog
Cafe);
– voucher na godzinę wodnego
szaleństwa na basenie „Camena” w Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie.
Na obszarze Gminy Skawina obowiązuje Uchwała Nr XXXII/452/17 Sej

miku Województwa Małopolskiego (tzw.
„uchwała antysmogowa”) z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W celu przygotowania przez
Gminę Skawina odpowiedniej pomocy
dla mieszkańców, która pomoże w dostosowaniu źródeł ciepła do wymogów
„uchwały antysmogowej”, niezbędna jest
informacja o ilości i rodzaju węglowych
źródeł ciepła, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków oraz odnawialnych źródeł
energii. Przekazane przez mieszkańców
informacje będą niezwykle użyteczne
i zostaną wyłącznie wykorzystane do tworzenia nowych form wsparcia w zakresie
pomocy doradczej oraz finansowej.
Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Ochrony Powietrza,
ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej),
tel.: 12 277-01-67.
(UMiG)

Kolejne na terenie Gminy

Czujnik zanieczyszczeń przemysłowych  fot. UMiG

Na terenie Skawiny zostały zainstalowane kolejne czujniki pasywne,
mierzące poziom zanieczyszczeń przemysłowych powietrza oraz stacja meteo
z pobornikiem pyłu PM10. Instalacja
czujników stanowi kontynuację pierwszego etapu realizacji badań poziomu
zanieczyszczeń powietrza na terenie
gminy.
Stanowić będą one uzupełnienieniem wyników pochodzących ze stacji
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej przy ulicy Ogrody w Skawinie,
a także czujników mierzących poziom
pyłów. 
(UMiG)

LGD Blisko Krakowa

Wsparcie w ramach PROW
Lokalna Grupa Działania Blisko
Krakowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje z zakresu podejmowania oraz
rozwijania działalności gospodarczej.
Wnioski można składać jeszcze tylko do
18 marca br.
Wsparcie na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
udzielane jest w formie ryczałtu – premii. Natomiast pomoc na operacje z za-

kresu rozwijania działalności gospodarczej udzielana jest w formie refundacji.
Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie www.bliskokrakowa.pl
(LGD Blisko Krakowa)

Konkurs dla przedsiębiorców

Nabór wniosków od 25 marca
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości zachęcają mikro-,
małych i średnich przedsiębiorców
(MŚP) do udziału w nowym konkursie w ramach działania 3.2.1. POIR
„Badania na rynek”. Nabór wniosków
odbędzie się w dniach od 25 marca do
8 maja br.

Na co można
otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie
przeznaczone
jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych
przez wnioskodawcę samodzielnie lub
na jego zlecenie, bądź zakupionych
przez wnioskodawcę, prowadzących
do wprowadzenia na rynek nowych,
bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego
procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projek-

tów mogą być wydatki inwestycyjne,
usługi doradcze lub eksperymentalne
prace rozwojowe.
Kontakt:
e-mail – info@parp.gov.pl;
telefonicznie pod numerami: 22 574
07 07 lub 0 801 332 202
(MIiR/UMiG)
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www.kropka-gazeta.pl
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl






17 marca godz. 10.00 – OKR „Gubałówka” (Skawina, ul.
Spacerowa 4)
Charytatywny turniej brydżowy „O Uśmiech Patryka”.
Zawody, rozgrywane już po raz jedenasty na rzecz chorego na mukowiscydozę Patryka Wieczorka, to brydżowy turniej par na zapis maksymalny na dystansie
40–50 rozdań. Zgłoszenia bezpośrednio w dniu imprezy.
18 marca godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul.
Mickiewicza 7)
Spotkanie z cyklu ŻYJ ŚWIADOMIE
– TERAZ ZDROWIE: Borelioza –
choroba nie tylko „leśnych ludzi”. Prowadzenie: Mirosława Ciarka-Golonka,
lekarz medycyny zintegrowanej, specjalista II stopnia z zakresu otolaryngologii.
Wstęp wolny.
25 marca godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół”
(Skawina, ul. Mickiewicza 7)
MUZYCZNY
PONIEDZIAŁEK:
Koncert w wykonaniu Cracow Guitar







Quartet w składzie Joanna Baran-Nosiadek, Łukasz
Dobrowolski, Miłosz Mączyński, Mateusz Puter. Wstęp
wolny.
29 marca godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Skawina,
ul. Mickiewicza 7)
Skawińska Akademia Wiedzy i Umiejętności: „Cypr
wstrząśnięty, nie zmieszany”. Opowieści z wyspy Afrodyty przedstawi Andrzej Pasławski. Wstęp wolny.
6 kwietnia – Basen „Camena” (Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11)
X Pływackie Mistrzostwa Skawiny. Zawody o otwartej formule skierowane do pływaków amatorów, zawodników zrzeszonych w klubach i szkółkach pływackich
bez licencji oraz zawodników profesjonalnych. Zgłoszenia do 2 kwietnia br. Szczegółowe informacje: www.
ckis.pl i www.optimasport.pl
8 kwietnia godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul.
Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Pan Andersen”. Spektakl
w wykonaniu Teatru Studio. Informacje o biletach na
stronie www.ckis.pl

NOWE królestwo dla dzieci

TĘCZOWA FADOLANDIA

U nas nuda się nie uda! Wskocz na wrotki!
Mini wrotkowisko zaprasza!
II piętro w Galerii Skawina, tel. 604-460-083

Pyszny ciepły kurczak! Frytki belgijskie!
Przy głównym wejściu do Galerii Skawina.

Czas na wiosenne zmiany!
Otwarcie sklepu w kwietniu!

NOWA MARKA kosmetyków.
Gwarancja jakości i atrakcyjna cena!
I piętro w Galerii Skawina.



KUPON



NA WIOSNĘ ROZDAJEMY UPOMINKI!!!

Każdy, kto przyjdzie z wyciętym kuponem, w dniach od 13 do 21 marca br.
otrzyma miły upominek od Administracji i Zarządu Galerii Skawina.
Zapraszamy z kuponami w godz. 8:00-16:00
Galeria Skawina, ul. 29-go Listopada 21, 32-050 Skawina, tel. 12 291 00 04
(II piętro wejście po lewo od windy – domofon: biuro)
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Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.
św. Jan Bosco (1815–1888) – włoski duchowny, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek
1

2

3
1

4

5

POZIOMO:
2) haniebny lub chwalebny
4) ostry, przenikliwy dźwięk
7) najwyższy szczyt w Polsce
8) przewód kanalizacyjny
9) bystry prąd rzeki
11) noga psa
13) skok na bank
15) autor "Dzikiej kaczki"
18) od barku do stawu łokciowego
19) odgłos na planie filmowym
20) rodzaj broni palnej
24) tlenowy dla nurka
27) chuligan, niszczyciel
30) załoga łodzi wioślarskiej
31) list bez podpisu
32) para łuków w tekście lub
równaniu
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł powieści słynnego polskiego pisarza.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 20.03.2019 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)
Do wygrania zaproszenia dla dwóch osób
na Mistrzostwa Świata i Europy, Puchar Świata w Rock'n'Rollu Akrobatycznym,
które odbędą się 6 i 7 kwietnia br.
w Hali Sportowej BRONOWIANKA przy ul. Zarzecze 124A w Krakowie.
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
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PIONOWO:
1) 500 arkuszy papieru
2) metal do lutowania
3) służy do łączenia blach
4) drobny kurz
5) jadalny morski skorupiak
6) miękki ser pleśniowy
10) męka, utrapienie
12) …… i Bestia
13) organ filtrujący nasz organizm
14) tłoczy wodę
16) fotografia do rzutnika
17) slalomowa góra w Zakopanem
21) część pierwiastka
22) półszlachetny kamień w paski
23) Andrzej, były znany piłkarz
25) kod do karty
26) niemiecka rzeka
28) faza Księżyca
29) duża, barwna papuga

