Krzyżówka z nagrodami – dla miłośników literatury fantasy – sponsor Wydawnictwo Novae Res – str. 8

Krzyżówka z nagrodami dla AKTYWNYCH – str. 8

str. 6

Magazyny
Dzielnicy VIII Dębniki
w Krakowie

ISSN 2084-1876

1 (34)
STYCZEŃ
NRNR
5 (122)
MAJ
2019 2012

Gminy Skawina

UKAZUJE
SIĘ NA
VIII
DĘBNIKI
WYDANIE 1. UKAZUJE SIĘ NA TERENIE
DZIELNICY
VIIITERENIE
DĘBNIKI WDZIELNICY
KRAKOWIE I W
SKAWINIE

Ruczaj,
Podwawelskie,
Kliny,
Dębniki,Zakrzówek,
Ludwinów,Pychowice,
Zakrzówek,Kostrze,
Pychowice,
Kostrze,
Bodzów,
Kobierzyn,
Sidzina,
Tyniec
Ruczaj,
Podwawelskie,
Dębniki,
Ludwinów,
Bodzów,
Kobierzyn,
Sidzina,
Skotniki,
Tyniec, Skotniki,
Kliny, Skawina

W NUMERZE M.IN. WWNUMERZE
NUMERZEM.IN.
M.IN.• 
NUMERZE
M.IN.
WW
NUMERZE
M.IN.
Magazyn Dzielnicy: Wspomnienie wigilijnych spotkań, Przyszłość Klinów

Co? Gdzie? Kiedy?

str. 6

str. 2–3

2011 – rok trudnych spraw i nieoczekiwanych zmian – rozmowa Mirosławem Gilarskim
Aktualności miejskie
str.
– radnym Rady Miasta Krakowa
str.4 3

Zdrowie
ZDROWIE I URODA: Implanty
jednego dnia

str.
str.5 4

Magazyn
Dzielnicy
VIII Dębniki 
Czy z Ruczaju znikną autobusy
nr 114,
178 i 194?

str.
str.6 4

Gminy Skawina 
Tramwaj ruszył – zmiany wMagazyn
komunikacji

str.
str.7 5

Firma Handlowa zatrudni
pracowników na stanowisko

kasjer-sprzedawca

Lokalizacja:
- Radziszów
- Skawina
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Oferujemy umowę o pracę, pełny etat.
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23

Kontakt: 885 062 020
UL. LIPIŃSKIEGO 7

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

PASAŻ
RUCZAJ
ul. Raciborska 17, Kraków
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

www.pzuruczaj.pl

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

Z REKLAMĄ 10% RABATU

Zatrudni pracowników na stanowisko:

TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950
pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

UWAGA!

REHABILITACJA

endokrynolog

 USG PEłNY zAKRES

Operator maszyn i CENTRUM
urządzeńALERGIKA
odlewniczych

CENTRUM DERMATOLOGII

dermatologia ogólna i estetyczna
dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

& 12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl

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

GINEKOLOG

STOMATOLOG

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
WWW.STANMED.COM.PL
UL. CHMIELENIEC 19/U1, KRAKÓW-RUCZAJ

BADAŃ, w tym
ortopedyczne oraz Doppler
 NEUROLOG
tętnic szyjnych, kręgowych
 DIETETYK
oraz kończyn dolnych
USg JUŻ od 6 rokU ŻyCIA!
REHABILITACJA - pełny zakres usług: fizykoterapia, kinezyterapia, masaże,
krioterapia, zabiegi borowinowe, suche igłowanie, fala uderzeniowa
 ORTOPEDA

testy skórne

Praca na 3 zmiany w spirometria
ruchu ciągłym
odczulanie

Bliższe
informacje:
tel. 12 276 08 05
Kraków,
ul. Miłkowskiego
3 (budynek Colosseum)

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej



www.npa.pl • e-mail: info@npa.pl

PROMIS

GABINET STOMATOLOGICZNY
BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

zAKRES USłUG w RAmACH: PzU, Signal-Iduna, Allianz, mondial Assistance, Polmed

PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
PEŁNY ZAKRES ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH:
stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia – implanty
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

M. Bobrzyńskiego

Chmieleniec

PROMIS

Biblioteka
papieska CAMPUS
Grota Roweckiego

19a
19

GABINET GINEKOLOGICZNY

GABINET PRYWATNY
USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel
specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276
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Co? Gdzie? Kiedy?
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem”

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

EVENTY, 18-tki i imprezy
w KRYSPINOWIE
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. Ostatnio staje się także liczącym
partnerem dla firm szukających miejsca na zorganizowanie
spotkania dla pracowników czy eventu firmowego. Sprzyja
temu zarówno usytuowanie (nad jeziorem i blisko Krakowa),
jak również systematycznie rozbudowywana infrastruktura
rekreacyjna i rozrywkowa Ośrodka.
W sezonie letnim dużą popularnością cieszą się PLAŻE
PÓŁNOCNE oraz plaża usytuowana od strony zachodniej
(wjazd od strony Karczma Rohatyna lub następny w kierunku Kryspinowa). To miejsce, gdzie najdłużej można cieszyć
się wieczornymi zachodami słońca. Na klientów czekają tam
tahitańskie trzcinowe parasole, leżaki i czysty piasek.
Na terenie zarządzanym przez Spółkę ORiW „Nad Zalewem” znajduje się też wiele innych ciekawych atrakcji.

Na początek

KARCZMA ROHATYNA czeka na gości tuż za wjazdem na teren Ośrodka. Można tam zjeść dania regionalne,
lekkie sałatki i przysmaki z grilla oraz odpocząć na tarasie nad
brzegiem jeziora. Na najmłodszych, tuż obok, czekają place
zabaw. Obok Karczmy jest HILTON – kameralne miejsce na
ognisko czy grilla ze znajomymi.

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”

ul. Jana Pawła II 65

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

…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.
Dalej asfaltowa droga prowadzi do przebudowanej w zeszłym roku PLAŻY PÓŁNOCNEJ, gdzie każdy znajdzie coś
dla siebie. Dla znużonych plażowaniem i pływaniem czeka:
• SPORT KLUB KRYSPINÓW – kompleks KORTÓW
TENISOWYCH (6 kortów, 2 hale całoroczne, także pod
szkolenia indywidualne, szkółki dla dzieci),

ul. Korabnicka 9A

•

•

ul. Torowa 16 C

CYPEL znajduje się na niewielkim wzniesieniu.To tam organizowane są słynne SALSA PARTY, gdzie można potańczyć na
bosaka w żywiołowych południowych rytmach. W OWCZARNI, czyli chacie ze stuletnich drewnianych bali można z kolei
zorganizować dla przyjaciół klimatyczną imprezę w promieniach
zachodzącego nad Cyplem słońca. Przy plaży jest wypożyczalnia
rowerków wodnych oraz SUPERFLY, tzw. „buty odrzutowe”, za
pomocą których można unieść się nad wodą. Głodni i spragnieni
nie muszą ruszać się daleko, bo CHATKA NA CYPLU oferuje
grillowane specjały – szczególnym uznaniem cieszy się tu Karczek Szefa, a właściwie Szefowej czyli p. Grażynki serwowany
z małosolnymi ogórkami (oczywiście własnej roboty).
W pobliżu cumują łódki ze SZKOŁY ŻEGLARSTWA
Navigare Yacht Club, gdzie można wynająć żaglówkę, ale
i zdobyć patent żeglarski na każdy stopień, także motorowodny czy instruktorski.
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.
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” organizuje imprezy zarówno na 30, jak i na 3000 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
wyposażony jest w węzeł sanitarny, kuchnię i kilka sypialni dla
6-8 osób. Domki to też propozycja na rodzinne weekendowe
wypady nad jezioro.
Nową
inwestycją jest DREWNIANA EVENTHALA
o powierzchni 300 m2,
położona przy samej
plaży, z której rozpościera się piękny widok
na całe jezioro. Dedykowana jest organizatorom eventów firmowych, ale doskonale sprawdzi się też na niepowtarzalną
imprezę taneczną czy stylowe wesele nad jeziorem.

Cennik

•

ul. Wspólna 7
AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

Ruszamy dalej i …

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. 29 Listopada 21

Cypel pełen atrakcji

Imprezy firmowe i okolicznościowe, domki letniskowe

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

Skawina

reklama

•

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 – drewniana chata przystosowana na imprezę towarzyską w stylu BEACH PARTY
(w pobliżu wydzielona plaża na wyłączność), czy ognisko z przyjaciółmi lub KINDER PARTY (do dyspozycji
dzieci zamki dmuchane, zjeżdżalnie, trampoliny itp.).

Dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatne. Bilet rodzinny kosztuje 20 zł, indywidualny normalny 12 zł, a ulgowy 6 zł (7–15
lat). Po godz. 17-tej wejście na teren Ośrodka dla wszystkich
jest w cenie biletu ulgowego.
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.

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.
ORiW „Nad Zalewem”

www.kropka-gazeta.pl
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reklama

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi UCZEŃ

Przyjazna szkoła na Ruczaju
W Krakowie działa od trzynastu lat.
W kolejnych etapach rozwoju powstało liceum oraz druga placówka
szkoły podstawowej, która od 2018 r.
ma swoją siedzibę w Dzielnicy VIII
Dębniki, przy ulicy Miłkowskiego 9
na osiedlu Ruczaj.

kolegów i koleżanki z innych klas, których
w danym dniu czeka sprawdzian lub klasówka. Pozwala to wielu dzieciom wyciszyć się i pozytywnie nastawić do nauki,
co zazwyczaj nie jest łatwe.

Edukacja, która daje szansę wszystkim

Od początku istnienia, w centrum
działań szkoły pozostaje dobro ucznia
oraz edukacja i wychowanie oparte
o wartości chrześcijańskie.
Mało liczne klasy pozwalają na indywidualne podejście do każdego dziecka, dostrzeżenie talentów czy trudności,
a także wspieranie w działaniach i zachęcanie do samorozwoju.
Na przestrzeni lat placówka wypracowała sobie dobrą renomę i znana jest
jako szkoła przyjazna zarówno dzieciom,
jak i rodzinom. Jest miejscem, gdzie rodzic zawsze może liczyć na uwagę
i wparcie, a uczniowie na profesjonalną
opiekę ze strony pedagogów.

Szkoła posiada klasy integracyjne.
Stwarzają one możliwość uczącym się
w nich dzieciom rozwinąć świadomość,
tolerancję i zaakceptować drugiego człowieka takim, jakim jest. A także zrozumieć i pokazać, że każdy – bez względu
na swoje ograniczenia – ma szansę na to,
by osiągnąć sukces.
Harmonogram szkoły obfituje
w różnorodne konkursy i wydarzenia
(także pozaszkolne), które dają możliwość sprawdzenia się zarówno uczniom
szczególnie zdolnym, jak i tym, którzy
chcą dopiero wypróbować swoje umiejętności. Od początku istnienia szkoły,
działa kółko teatralne „Teatr z Misją”,
gdzie uczniowie mogą realizować autorskie projekty i przedstawienia.

W szkole da się inaczej...

Stawiamy na rozwój

Edukacja z wartościami

Już sam początek dnia w szkole rozpoczyna się inaczej niż w przeważającej większości placówek edukacyjnych.
Wprawdzie dzieci, jak wszędzie hałasują
i bawią się w szkolnej świetlicy,lecz o godz.
8.40 (przed rozpoczęciem głównych lekcji) startuje tzw. 10-minutowy „Poranek”,
w trakcie którego uczniowie mogą posłuchać ciekawej opowieści nauczyciela,
zaśpiewać razem piosenkę czy wesprzeć

Oferta edukacyjna, którą proponuje
placówka wypracowana została zarówno
w oparciu o misję i doświadczenie szkoły,
jak i oczekiwania rodziców.
Wszystkie klasy, w porównaniu ze
szkołami publicznymi, mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego.
W klasach 1-3 dodano też godzinę
biblijną, komunikację interpersonalną, a także Dobry Start dla pierwszo-

klasistów, którzy również będą mieli zabawy logopedyczne z logopedą.
W klasach 4-7 uczniowie mają także możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanych dla nich, obowiązkowych zajęciach fakultatywnych, które
mają poszerzać wiedzę i umiejętności
uczniów w rożnych obszarach rozwoju.
Można zapisać dziecko na jedno lub dwa
zajęcia. Dobrane są one tak, aby na każdym
poziomie były przedmioty humanistyczne i ścisłe m.in.matematyka po angielsku,
zajęcia dziennikarskie, programowanie,
kultura krajów anglojęzycznych po angielsku, eksperymenty przyrodnicze.
Na wyjątkową uwagę zasługują zajęcia ze strategii uczenia się i technik
zapamiętywania. W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez najnowsze
technologie, szczególnie istotne wydaje
się motywowanie młodzieży do stymulowania i rozwijania kluczowych umiejętności. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom szkoła proponuje zajęcia, które
wyposażą dzieci w narzędzia pomocne
w procesie zdobywania wiedzy.
W klasie 8 zamiast zajęć fakultatywnych, propozycją dla uczniów jest dodatkowe przygotowanie ich do egzaminu
ósmoklasisty.

Edukacja domowa

Placówka otwarta jest również na edukację domową. Ma uczniów, którzy są nią
objęci. Współpracuje też z Krakowskim
Klubem Edukacji Domowej, który cyklicznie prowadzi w szkole spotkania dla

rodziców o różnorodnej tematyce. Ważne
jest bowiem, aby rodzice, którzy zdecydowali się na ten rodzaj edukacji swoich dzieci mieli możliwość kontaktu i relacji z innymi, będącymi w podobnej sytuacji.

Dyrekcja szkoły zachęca do odwiedzenia placówki przy ulicy Miłkowskiego 9 w Krakowie lub zapoznania się z ofertą na stronie internetowej:
www.sp2.uczen.org.pl.

OPINIE RODZICÓW
Szkoła „Uczeń” Nr 2 to miejsce przyjazne dzieciom. W kameralnych warunkach,
dzięki zaangażowaniu nauczycieli moje dziecko ma szansę rozwinąć skrzydła, zrobić postęp w nauce i w zachowaniu. To miejsce, w którym mój syn czuje się wartościowy. Polecam!
mama ucznia klasy 2
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Uczeń” jest miejscem, do którego z radością
uczęszcza nasza córka. Kameralna atmosfera sprzyja indywidualnemu podejściu.
Szczególnie ważna jest dla nas misja szkoły, która nie jest jedynie teorią – dzieci
i nauczyciele wcielają w życie ewangeliczne zasady każdego dnia.
mama uczennicy klasy 5
Nasza SZKOŁA to DOM pełen ludzi o bezcennych umiejętnościach takich jak:
profesjonalizm i kreatywność, zaangażowanie, cudowna umiejętność stworzenia
dobrej atmosfery, wzajemnego wsparcia, szacunku i uprzejmości, dopasowywanie
się do indywidualnych potrzeb każdego naszego dziecka. To misja nauki i pomocy
każdego dnia. Dla nas niezastąpiona.
rodzice ucznia klasy 2
Dyrekcja SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”

W niedzielę 19 maja w Parku im. H. Jordana

Święto Rodziny Krakowskiej
W niedzielę, 19 maja w krakowskim
parku Jordana już po raz ósmy odbędzie
się Święto Rodziny Krakowskiej. Rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do
godz. 19.00. Na przybyłych będzie czekało mnóstwo dobrej zabawy i niepowtarzalny rodzinny klimat. Każdy kto
odwiedzi park nie będzie się nudzić,
ponieważ przygotowane atrakcje mają
trafić zarówno w gust najmłodszych jak
i najstarszych uczestników imprezy, jak
zapowiadają organizatorzy. Wydarzenie, jak co roku, odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Krakowa.
Tegoroczne wydarzenie odbywać
się będzie pod hasłem „Z rodziną po
zdrowie”. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. wziąć udział w zabawach,
konkursach z nagrodami, przejażdżkach
konnych, aktywnościach sportowych
czy warsztatach kulinarnych. W trakcie

wydarzenia swoją ofertę zaprezentują
także krakowskie Kluby Rodziców oraz
Centra Aktywności Seniora.
W tym dniu park Jordana zostanie podzielony na pięć stref tematycznych:
• I strefa – ZDROWIE I PROFILAKTYKA
• II strefa – RODZINA
• III strefa – SPORT i REKREACJA
• IV strefa – EKOLOGIA
• V strefa – BEZPIECZEŃSTWO
Dla miłośników tańca będzie
także przygotowany parkiet, na którym odbędą się warsztaty taneczne
oraz wielka potańcówka z Boba Jazz
Band.
Z kolei w strefie zdrowia i profilaktyki będzie można skorzystać
z bezpłatnych badań medycznych,
na które zapraszają szpitale miejskie
oraz prywatne centra medyczne. Natomiast wolontariusze Fundacji DKMS
pomogą dołączyć do
bazy potencjalnych
dawców szpiku.
Szczegółowe informacje dotyczące
wydarzenia znajdują
się na stronie internetowej Krakowskiej
Karty
Rodzinnej:
www.kkr.krakow.pl.
(UMK, red)
Fot. materiały prasowe

Zapraszamy do salonu
pielęgnacji psów i kotów

znajdującego się przy ul. Zdunów 18b lokal 4, 30-428 Kraków
miejsce pargingowe nr 32 jest do Państwa dyspozycji

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek

10:00–18.00*
Sobota:

10:00–14:00
Telefon kontaktowy:

601-499-464

znajdź nas na Facebook'u
Jesteśmy elastyczne :)
*Możliwość umówienia wizyty w innych godzinach niż godziny otwarcia oraz weekendy!
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Komunikacja miejska w Krakowie

26 maja – wybory do Parlamentu Europejskiego

Nowe ceny biletów

Poradnik dla głosujących

Od 1 maja w Krakowie obowiązują
nowe stawki biletów komunikacji miejskiej. Najważniejsze zmiany w taryfie biletowej:
• likwidacji uległy bilety:
– 60-minutowy
– dwuprzejazdowy, do dwukrotnego kasowania
– miesięczny sieciowy na okaziciela
• prowadzący pojazdy będą sprzedawali wyłącznie bilety 90-minutowe.
Nowe stawki biletów okresowych:
– miesięczny na jedną linię – 69 zł, dla
posiadaczy Karty Krakowskiej – 45 zł

W niedzielę, 26 maja odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, którego Polska jest członkiem od 1
maja 2004 roku. Oddane głosy wyłonią
52 polskich przedstawicieli, którzy zasiądą w tym organie prawodawczym Unii
Europejskiej.
W Krakowie jest 405 obwodowych
komisji wyborczych, zlokalizowanych
w większości w tych samych miejscach,
w których wybieraliśmy na jesieni ubiegłego roku władze samorządowe. O siedzibie obwodowej komisji wyborczej decyduje adres zameldowania wyborcy.
Wykaz granic i numerów obwodów,a także siedzib obwodowych komisji wyborczych można odnaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Krakowa. Oprócz tego utworzono 45
tzw. obwodów odrębnych – w szpitalach,
zakładach karnych i domach studenckich

–
–
–
–
–
–

miesięczny na dwie linie – 89 zł,
z KK – 58 zł
miesięczny sieciowy – 106 zł, z KK –
69 zł
semestralny – 220 zł, z KK – 143 zł
Bilety czasowe będą kosztować:
20-minutowy – 3,40 zł
50-minutowy (będący zarazem biletem jednoprzejazdowym) – 4,60 zł
90-minutowy – 6 zł.

Szczegółowy cennik na stronie mpk.
krakow.pl.

(UMK, red)

Przebudowa Alei Trzech Wieszczów w Krakowie

Utrudnienia potrwają
przez trzy miesiące
Od 29 kwietnia
wyłączona z ruchu jest
jezdnia al. Mickiewicza i al. Słowackiego,
prowadząca w kierunku Nowego Kleparza,
w rejonie placu Inwalidów, po stronie ulicy
Karmelickiej. Utrudnienia potrwają trzy
miesiące i związane są
z realizowaną przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.
Prace związane z modernizacją
przebiegającego przez aleje torowiska
podzielono na dwa etapy – od strony
ulicy Karmelickiej i od strony Królewskiej. Jednym z najważniejszych działań
będzie wylanie betonowej płyty, na której ułożone zostaną elementy betonowe
pod torowisko.
W pierwszym etapie, który potrwa
1,5 miesiąca, prace toczą się po stronie
ulicy Karmelickiej. Do dyspozycji kierowców są dwa pasy ruchu – po jednym
w każdym kierunku. Na pasie prowa-

Fot. ec.europa.eu

(są one przeznaczone do głosowania chorych, więźniów i studentów).
Na podanej stronie internetowej dostępne są także informacje dla wyborców,
w tym cudzoziemców, a także inne przydatne informacje związane z wyborami.
Aby móc oddać swój głos w wyborach w lokalu wyborczym należy wylegitymować się dokumentem tożsamości
ze zdjęciem. Otrzymamy jedną kartę do
głosowania, na której będą umieszczone

listy kandydatów, zgłoszonych przez komitety wyborcze. Aby nasz głos był ważny, należy postawić jeden znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata, na którego
głosujemy. Tylko taki głos będzie ważny.
Kartę z oddanym głosem wrzucamy do
urny wyborczej.
Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00–21.00.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą głosować wszyscy obywatele Unii Europejskiej, również ci
nieposiadający obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy, którzy 26 maja będą
przebywać w Polsce i tu będą chcieli oddać swój głos muszą dopisać się do listy
wyborców. Można to zrobić w Wydziale
Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa na:
– al. Powstania Warszawskiego 10,
– ul. Wielicka 28A,
– os. Zgody 2.
Szczegółowe informacje w kilku językach można znaleźć na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
(UMK, red)

15 maja na placu Szczepańskim

„Gwiazdy wolności” – wyjątkowy koncert

Fot. Jan Graczyński

dzącym w kierunku mostu Dębnickiego
utrzymany został pas autobusowy, którego zadaniem jest usprawnienie przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej.
W przeciwną stronę dodatkowe buspasy
zostały wyznaczone na moście Dębnickim oraz na wiadukcie na al. 29 Listopada.
W drugim etapie, który również potrwa 1,5 miesiąca, planowane są roboty po stronie ulicy Królewskiej, wtedy
wyłączona zostanie al. Słowackiego i al.
Mickiewicza w kierunku mostu Dębnickiego.
(UMK, red)

W środę 15 maja na placu Szczepańskim odbędzie się prawdziwe święto wolności. Z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i 30. rocznicy
wyborów z 4 czerwca 1989 r. muzyczne
gwiazdy, mieszkańcy i goście będą mieli okazję przypomnieć sobie, jak ważna
w życiu Polski, Polaków i całej Europy
jest wolność.
W trakcie koncertu osobowości ze
świata kultury, sportu i mediów podzielą się z uczestnikami swoimi refleksjami
na temat wolności i jej różnych aspektów. Wolnościowe przesłanie będą niosły
również piosenki, które oprócz własnych
przebojów, wykonają gwiazdy polskiej
sceny muzycznej. W koncercie wystąpią Kayah, Andrzej Piaseczny, Grzegorz
Skawiński i Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Margo oraz
krakowscy artyści: Gromee, Janusz Radek i Chłopcy z Placu Broni.
Ze sceny popłyną m.in. tak ważne
dla Polaków utwory jak m.in.: „Wolność”

Dostępna w internecie mapa zawiera 178 inwestycji na etapie realizacji lub przygotowania, których całkowity koszt szacuje się łącznie na niespełna 5,3 mld
zł. Liczba ta obejmuje: inwestycje strategiczne na kwotę ponad 3,6 mld zł, inwestycje programowe na kwotę
ponad 1,6 mld zł. Obecnie wysokość dotacji ze środków UE dla ww. inwestycji wynosi ponad 860 mln zł.
Na mapie zaznaczono inwestycje istotne z punktu
widzenia całego Miasta (tzw. inwestycje strategiczne),
w tym m.in.:
– rewaloryzację zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki,
– Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne,
– budowę basenu przy ul. Eisenberga,
– budowę wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr
2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego,
– rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie,
– rozbudowę ul. Myślenickiej w Krakowie,
– rozbudowę ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do
ul. Na Zielonki,
– budowę linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul.
Opolskiej,

Fot. materiały prasowe KBF

Marka Grechuty, „Dziwny jest ten świat”
Czesława Niemena, „Tolerancja” Stanisława Soyki, „Nie pytaj o Polskę” Obywatela G.C., „Arahja” Kultu czy „Mówię Ci,
że…” Tiltu. W finale koncertu Chłopcy
z Placu Broni z wszystkimi artystami wykonają wspólnie przebój „Kocham wolność” autorstwa Bogdana Łyszkiewicza.

Wykonawcom będzie towarzyszył zespół
pod kierownictwem muzycznym Leszka
Biolika i Bartka Kapłońskiego.
Początek koncertu o godz. 20.30.
Wstęp wolny. Wydarzenie odbędzie się
dzięki wsparciu Krakowskiego Biura
Festiwalowego. Partnerem koncertu jest
Komisja Europejska.
(UMK, red)

Planowane inwestycje Miasta Krakowa

Powstała nowa mapa
–

modernizację torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– przebudowę stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park &
Ride.
Umieszczono również inwestycje mające szczególne znaczenie dla społeczności lokalnych (tzw. inwestycje programowe), w tym m.in.:
– przebudowę ul. Królowej Jadwigi,
– budowę ul. 8 Pułku Ułanów,
– przebudowę ul. Glinik,
– rozbudowę ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy,
– park Zakrzówek,
– rewitalizację parku Jordana,
– przebudowę parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich,
– zagospodarowanie parku Duchackiego,
– budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie,
– budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk,
– budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na os.
Kliny,

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

–
–
–
–
–
–

budowę basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8,
budowę basenu krytego przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a,
budowę Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji Na Kozłówce,
budowę Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie,
budowę Centrum Kultury Ruczaj,
budowę Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
Dziecko z trudem czyta. Mimo powtarzania reguł ortograficznych – wciąż
popełnia błędy. Mylą mu się kształty
i dźwięki. Pojawiają się trudności w opanowaniu czytelnego pisma. Nie jest w stanie nauczyć się tabliczki mnożenia...
Mogą być to objawy tzw. „dysleksji
rozwojowej”. Tym terminem określa się
zespół specyficznych zaburzeń w nauce
czytania, pisania i liczenia, które występują niezależnie od zdolności intelektualnych dziecka, od początku nauki czytania i pisania.
Terminy, jakie warto tu zapamiętać to:
– dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w tym
błędów ortograficznych,
– dyskalkulia – trudności z liczeniem.
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Zdrowie

Jak dziecku pomóc

zostać przebadane narządy mowy, słuchu oraz wzrok dziecka. Oceniany jest
poziom umiejętności czytania i pisania,
poziom rozwoju umysłowego, integracja funkcji percepcyjno-motorycznych.
Na podstawie powyższych badań
wystawia się zaświadczenie o dysleksji.
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawiera zalecenia dla nauczycieli i rodziców – jak pracować z dzieckiem w domu i szkole.

Dysleksja... i co dalej?

Dysleksja...i co dalej?

Fot. pixabay.com

Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Fot. pixabay.com

Pierwsze symptomy można zaobserwować już u małego dziecka. Są to:
– opóźnienie rozwoju mowy u dziecka, gdy pierwsze słowa i zdania
pojawiają się później niż u innych
dzieci,
– opóźnienie rozwoju ruchowego, co
uwidacznia się poprzez małą zręczność manualną dziecka, trudności
z czynnościami samoobsługowymi
czy problemy z samodzielnym narysowaniem obrazka.
Na etapie wczesnoszkolnym możemy zaobserwować u dziecka trudności
z wymową, z zapamiętywaniem wierszy i piosenek. Dziecku myli się prawa

i lewa strona. Mylą mu się litery podobne do siebie pod względem kształtu, np.
p-b; d-g i.in. Dziecko może mieć problem z wyuczeniem się dni tygodnia
i miesięcy, nie może zapamiętać tabliczki mnożenia oraz zapisać liczb wielocyfrowych. Przeglądając zeszyt dziecka,
możemy zauważyć częste opuszczanie,
dodawanie lub przestawianie liter lub
sylab. Prace pisemne pełne są błędów
ortograficznych, wiele wyrazów zapisywanych jest „fonetycznie” – tak jak
dziecko je słyszy, np. „łafka” – zamiast
„ławka” itp.
U dzieci starszych, z powodu wolnego tempa czytania może pojawić się
niechęć i stres np. przed głośnym czy-

taniem w klasie. Dziecko zaczyna mieć
coraz większe problemy w przedmiotach szkolnych wymagających dobrej
percepcji i pamięci słuchowej, wzrokowej, przestrzennej.

Diagnoza

Na etapie szkolnym, gdy trudności
w uczeniu się stają się coraz większe,
uniemożliwiają uczenie się i mogą być
powodem stresu, dziecko z podejrzeniem dysleksji rozwojowej powinno być
zgłoszone do poradni psychologiczno –
pedagogicznej, gdzie zostanie poddane
diagnozie. Badania powinny być przeprowadzone przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę. Powinny

Na bazie opinii o dysleksji, uczeń
może mieć wydłużony czas pracy w czasie sprawdzianów i egzaminów; jest
oceniany za treść pracy pisemnej, lecz
nie za błędy; czytając lektury szkolne
może korzystać z audiobooków. Nie
powinien jednak spocząć „na laurach”.
Opinia zaleca najczęściej udział dziecka „z dysleksją„ w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, organizowanych
w szkole, w czasie których ćwiczone
są jego dysfunkcje. Rodzice powinni
jednak wiedzieć, że zrzucenie odpowiedzialności w ćwiczeniu dysfunkcji
dziecka jedynie na szkołę, może okazać
się ich wielkim błędem.
Dziecko „z dysleksją” powinno być
przypilnowane przez rodziców i zachęcane do ćwiczeń zaleconych przez poradnię. Rodzice powinni znać mocne
strony swojego dziecka, chwalić za najmniejszy postęp i zachęcać do dalszego
rozwoju.
mgr Barbara Dąbrowska
nauczyciel języka polskiego
Niepubliczna Chrześcijańska
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”
w Krakowie

Smartfon, tablet czy mózg?
Żyjemy w świecie cyfryzacji. Dostępne sprzęty i gadżety
elektroniczne mają ułatwić nam codzienne funkcjonowanie.
Potrzebne informacje gromadzimy na kartach pamięci, które
choć niewielkich gabarytów, mają całkiem sporą pojemność.
Każde urządzenie z dostępem do Internetu staje się poniekąd
naszą „trzecią półkulą mózgową”.Tak naprawdę, nie mamy potrzeby zapamiętywania danych, gdyż w każdej chwili możemy
mieć do nich łatwy dostęp.Większość informacji mamy zapisanych na różnego rodzaju nośnikach. Paradoks polega na tym, że
przy tak rozwiniętej technologii, znacznie zostały ograniczone
umiejętności naszych umysłów w tym zakresie. Jeszcze stosunkowo niedawno to mózg był naszym
narzędziem magazynującym. Każdego
dnia trenowaliśmy pamięć w przechowywaniu i przywoływaniu różnorakich
informacji. Zapamiętywaliśmy w dużej
ilości adresy, numery telefonów, listy zakupów, daty urodzin. Dziś to wszystko
robi za nas elektronika.
Tymczasem system edukacji pozostaje nadal ten sam. Uczniowie, którzy
przecież urodzili się w dobie Internetu
i niektórzy mówią żartobliwie, że mają dodatkowy gen do obsługi ekranów dotykowych, są postawieni w sytuacji szkolnej,
gdzie nadal nie bardzo liczy się sposób dochodzenia do wiedzy i umiejętność jej zdobywania, tylko ilość zapamiętanego
materiału. Pomnóżmy to razy ilość nauczanych przedmiotów i dodajmy ograniczony zakres wykorzystywania pamięci
od najmłodszych lat i szybko okaże się, że mamy zasadniczy
problem, bo dziecko nie jest w stanie sprostać stawianym mu
wymaganiom. Zapytajmy uczniów i studentów jak się uczą.
Większość z nich odpowie: „trzy razy zet” (zakuć, zdać, zapomnieć). Do przyswojenia ogromne pokłady materiału, znajomością którego należy wykazać się w krótkim czasie, tylko po
to, aby następnie móc już o nim nie myśleć. Wybierzmy się
do muzeum zabawek. Zobaczymy tam mozaiki, klocki, układanki, łamigłówki, które kiedyś każde dziecko miało w domu.
Podczas kreatywnej zabawy rozwijało myślenie, pamięć, motorykę małą, koordynację. Dziś na zakup tego typu pomocy
edukacyjnych trzeba przeznaczyć spore nakłady finansowe, aby

dziecko mogło „pobawić”się nimi w gabinecie terapeutycznym,
w sztucznie stworzonej sytuacji.
Jako rodzice, nauczyciele, terapeuci stawiamy sobie pytanie: co możemy zrobić? Jak możemy pomóc? Najlepiej by
było zmienić system i pewnie, z upływem czasu, tak się stanie.
Nasze dzieci będą już wtedy dorosłe. Co zatem pozostaje do
zrobienia tu i teraz? To, co kiedyś było naturalnym elementem
rozwoju, co działo się samoistnie i nie wymagało wysiłku, dziś
staje się koniecznością podejmowania świadomych wyborów
i ukierunkowanych działań. To, co było dobrą zabawą, dziś jest
formą terapii i rewalidacji, choć często ma formę zabawy. Kursy
szybkiego czytania, techniki zapamiętywania, strategie skutecznego uczenia
się. Staramy się pomóc dziecku i wesprzeć go w funkcjonowaniu szkolnym.
Pamiętajmy jednak, że dzieje się to w ramach dodatkowych zajęć. Wymaga od
dziecka zarówno czasu, jak i wysiłku.To
już nie jest spontaniczne zachowanie,
wpisane w aktywność każdego dziecka.
Jest to zaplanowane, celowe działanie.
Swojego rodzaju inwestycja. Inwestycja, która się zwraca. Pracując z dziećmi i młodzieżą obserwuję, jak sami odkrywają swoje możliwości. Często są zadziwieni
tym, ile potrafią zapamiętać, jeśli zastosują właściwą strategię.
Wyobraźnia jest tym, w co wyposażony jest każdy człowiek.
Wystarczy ją pobudzić, uruchomić, wykorzystać. Będzie pomocnym narzędziem w zapamiętywaniu informacji. Zupełnie
jak smartfon, tylko bateria się nie rozładowuje.
W czasie egzaminów, sprawdzianów, testów uczeń i tak nie
może korzystać z informacji zapisanych w telefonie czy komputerze. Przynajmniej na razie, ma do dyspozycji swój własny,
centralny komputer, czyli mózg. Warto stymulować to narzędzie, by służyło nam jak najlepiej, i jak najdłużej.
mgr Anna Maria Salus
logopeda
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
trener technik szybkiego zapamiętywania i strategii uczenia się
Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” w Krakowie

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL
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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: 13.00–16.00; wtorek– piątek: 09.00–15.00

Budżet obywatelski

Kolejny etap prac przy budowie Trasy Łagiewnickiej

Masz pomysł – złóż wniosek

Zamknięte ulice na Ruczaju

adres zamieszkania wraz z dzielnicą, a także e-mail i numer telefonu.
Trzeba określić czy to zadania ogólnomiejskie czy dzielnicowe i wpisać jego kategorię (np. zieleń, zdrowie, infrastruktura). Wnioskodawca musi też opisać zadanie, określić
jego miejsce i termin realizacji. Warto spróbować policzyć
jego orientacyjny koszt – to element zalecany, choć nieobowiązkowy. Ważna jest też lista poparcia – pomysł musi poprzeć 15 osób, aby projekt był kompletny, a listę z ich podpisami trzeba dostarczyć do urzędu w terminie siedmiu dni od
dnia złożenia projektu.

Tegoroczne nowości
Fot. Magiczny Kraków

Od 1 maja można składać wnioski do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy, kto chciałby zgłosić swój
pomysł, ale nadal ma wątpliwości i pytania, może nadal zasięgnąć informacji podczas spotkań konsultacyjnych – ogólnomiejskich i w dzielnicach.
Przypomnijmy, że na zadania ogólnomiejskie przeznaczono w tym roku 10 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 2 mln
zł. W dzielnicach mieszkańcy mają do wydania 20 mln zł
– w zależności od dzielnicy od prawie 740 tys. do ponad 1,7
mln zł. Tu wartość minimalna projektu to 2,5 tys. zł, maksymalna – prawie 700 tys. (w przypadku dzielnicy dysponującej
największą kwotą).

Jak złożyć wniosek?

Projekty można składać przez cały maj wyłącznie
przez internet – za pomocą strony internetowej budzet.
krakow.pl. Niezbędne jest założenie konta (osoby, które
składały wnioski w poprzednich edycjach już je mają –
wystarczy się zalogować). Należy podać imię, nazwisko,

W tym roku nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe zarówno dla wnioskodawców, jak i potem głosujących –
w przeszłości musieli oni mieć skończone 16 lat. W pierwszej
połowie września ogłoszona zostanie lista projektów do głosowania. Na zakwalifikowane zadania będzie można głosować od 28 września do 7 października.
–
–
–
–
–
–

Majowe spotkania informacyjno-konsultacyjne
8 maja godz. 17.00-19.00 – Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, ul. Batorego 2/28
16 maja godz. 18.00 – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu) , ul. Bracka 10
Maratony pisania projektów
22 maja godz. 17.00-19.00, Punkt Informacyjny Dla Obcokrajowców, ul. Batorego 2/28
28 maja godz. 17.00-20.00 – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia, os. Centrum C 10
29 maja godz. 17.00-20.00 – Centrum Obywatelskie, ul.
Reymonta 20
30 maja 17.00-20.00 – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia (Miejskie Centrum Dialogu), ul. Bracka 10
(UMK, red)

Krakowskie Slalomy

6 maja rozpoczęły się prace związane z przebudową ulic Rostworowskiego, Pszczelnej i skrzyżowania tych
ulic z ulicą Kobierzyńską.
Wcześniej w ciągu ul. Rostworowskiego prowadzone były przekładki
mediów (gaz, wodociąg). Prace realizowano w kilku etapach, by ograniczyć utrudnienia w ruchu, zwłaszcza
w rejonie skrzyżowania z ul. Kobierzyńską.
Od 6 maja rozpoczęto główne prace związane z przebudową ulic Rostworowskiego, Pszczelnej i skrzyżowania tych ulic z ulicą Kobierzyńską.
W tym etapie ulice Pszczelna i Rostworowskiego będą wyłączone z ruchu, zaś na ul. Kobierzyńskiej zostaną
zlikwidowane relacje skrętne.
– Na skrzyżowaniu Rostworowskiego-Kobierzyńska zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna i ruch będzie
odbywał się na wprost, z wyłączeniem relacji skrętnych. Dla podróżujących ul. Kobierzyńską oznacza to upłynnienie przejazdu – informuje Krzysztof
Migdał, Członek Zarządu Trasy Łagiewnickiej SA.
Również 6 maja wykonawca rozpoczął prace w rejonie między ulicami Zbrojarzy i Falowej. Oznacza
to, że fragment ulicy Zbrojarzy oraz

Fot. Marcin Piętka

cała ulica Falowa zostaną wyłączone
z ruchu.
– Po wybudowaniu Trasy, mieszkańcy zyskają przestrzeń rekreacyjną,
gdyż w tym obszarze nowa ulica będzie prowadzona w tunelu, nad którym
znajdą się boiska, place zabaw i zieleń
– mówi Mariusz Piątkowski, Prezes
Trasy Łagiewnickiej SA.
Więcej informacji na ten temat na
profilu facebookowym naszej gazety
oraz na stronie internetowej Zarządu
Dróg Miasta Krakowa.
(ZDMK, red)

Złóż wniosek o grant…

… i działaj lokalnie

Kajakarski sezon otwarty
W ostatni weekend kwietnia kajakarze górscy rywalizowali na torze przy Ośrodku Sportu i Rekreacji
„Kolna”. Były to pierwsze zawody po
modernizacji przepływu wody na tym
obiekcie. Organizatorem był Krakowski Klub Kajakowy.
Krakowskie Slalomy, w których
udział oprócz krajowej czołówki
wzięli również zawodnicy z zagranicy można uznać za otwarcie sezonu
tej dyscypliny w Polsce. Zawody dla
juniorów były pierwszą kwalifikacją
do kadry narodowej, natomiast dla
seniorów sprawdzianem przed eliminacjami do kadry na Mistrzostwa
Europy.
W sobotę i niedzielę rozegrano zawody w konkurencjach K-1
i C-1 kobiet i mężczyzn. Wśród seniorek nie zawiodła reprezentująca
Krakowski Klub Kajakowy Natalia
Pacierpnik, która wygrała wyraźnie
w konkurencji K-1. Dobrze spisała
się również inna zawodniczka KKK

Kraków Aleksandra Stach, zajmując
drugie miejsce w konkurencji C-1.
Wyprzedziła ją zawodniczka Startu Nowy Sącz – Klaudia Zwolińska.
Wśród mężczyzn w obu konkurencjach zwyciężyli kajakarze z Nowego Sącza, Grzegorz Hedwig w C-1
oraz Dariusz Popiela w K-1, wyprzedzając zawodników krakowskiego
AZS-AWF Igora Sztubę i Michała
Pasiuta.
Wśród juniorów reprezentantom
Krakowskiego Klubu Kajakowego
przypadły dwa zwycięstwa. Iga Garlewicz okazała się najlepsza w konkurencji C-1, a Tadeusz Kuchno w K-1.
Drugie miejsca zajęły juniorki
AZS-AWF Kraków Alicja Bulera
w C-1 i Zuzanna Kulig w K-1.
Krakowskie Slalomy to pierwsze
w tym sezonie zawody na torze kajakarstwa górskiego przy ulicy Kolnej.
W kolejnych tygodniach czekają nas
nie mniejsze emocje, a kalendarz wydarzeń przedstawia się następująco:

Natalia Pacierpnik z KKK Kraków na trasie slalomu.
Fot. Waldemar Ignaciuk

17–19 maja
–	LOTTO 71 Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym
– 3 i 4 kwalifikacja do Reprezentacji
Seniorów, U23, Juniorów
– 1 Mistrzostwa Polski Extreme Slalom
08–09 czerwca
– ECA Junior Cup – 1/2019
22–23 czerwca
– Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
– Puchar Polski, Liga Młodzików –
2/2019
16–21 lipca
– Mistrzostwa Świata Juniorów
i U-23 w Slalomie
(red)

Masz pomysł na to jak zaktywizować mieszkańców? A może chciałbyś
zorganizować piknik sąsiedzki, stworzyć w okolicy ogród społeczny, zapewnić innym bezpłatne zajęcia sportowe lub edukacyjne w zieleni? Możesz
spróbować zrealizować swój pomysł.
Miasto Kraków wspólnie z ArcelorMittal Poland przygotowali dla aktywnych mieszkańców program grantowy
„Działamy lokalnie”.
Na tegoroczną edycję ArcelorMittal Poland przeznaczył 100 tys. zł, a wysokość grantu może wynieść od 5 tys. do
10 tys. złotych.
Składane projekty powinny dotyczyć jednego z czterech obszarów:
– ekologia,

–
–
–

zdrowie,
bezpieczeństwo,
edukacja.
Organizacja lub grupa mieszkańców powinna wykorzystać grant na
konkretny projekt, poszerzenie swojej
społecznej działalności lub nową aktywność dla mieszkańców. Fundusze
nie mogą natomiast zostać przeznaczone na pokrycie codziennej działalności
organizacji (np. na opłacenie bieżących
rachunków).
Termin składania wniosków upływa 31 maja, najlepsze projekty zostaną
wybrane 19 czerwca.
Więcej informacji na stronie internetowej ArcelorMittal Poland.
(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
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

Gmina Skawina wybrana do testowania projektu

po prawej stronie.

Badania spirometryczne w szkołach

2 Wersje znaku

Skawina została wybrana, jako
gmina pilotażowa do testowania projektu ZONE i pomaga w zorganizowaniu badań spirometrycznych dzieci,
które mają pozwolić na określenie wpływu smogu na ich zdrowie. W okresie od kwietnia do
czerwca br. (oraz w późniejszym
terminie, w sezonie grzewczym)
w części placówek edukacyjnych,
w grupie wiekowej 10-13 lat, będą
realizowane bezpłatne badania spirometryczne.
Badania realizowane są w ramach
partnerstwa w projekcie Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii i odbędą się w 9 gminach lub ich obszarach
na terenie całej Polski: Ustroń, Opoczno, Mszana Dolna, Nowy Targ, Skała,
Karczew, Zabrze, Targówek (dzielnica
Warszawy) oraz Skawina. Celem zadania uwzględniającego badania spirometryczne jest uzyskanie danych do
analiz epidemiologicznych dla oceny
długotrwałych skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz zmiany sezonowej wyników spirometrii w grupie badanej.
Badania będą przeprowadzone
w ramach projektu „Zintegrowany
system wsparcia polityki i programów
Ograniczenia Niskiej Emisji ZONE”

współfinansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny
i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, w ramach Umowy
o sfinansowanie nr 1/385807/4/2018/
NCBR z dnia 26.10.2018 r.
Przypomnijmy:
pod
hasłem
ZONE kryje się projekt badawczo-rozwojowy o pełnej nazwie „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji
– ZONE”. Realizowany jest on przez

pięć instytucji: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (lider projektu), Instytut Łączności – Państwowy
Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie
Krakowski Alarm Smogowy.
Partnerami projektu są gminy
wdrażające pilotażowe testowane
rozwiązania. Miasta stworzą pilotażowy system inwentaryzacji źródeł
niskiej emisji z bazą danych urządzeń
grzewczych i narzędziami do analizy
tych danych. Opracowana zostanie
także metodyka szacowania kosztów
zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. W ramach tych działań zostaną
przeprowadzone badania spirometryczne dzieci w szkołach podstawowych w wieku 10-13 lat. Projekt obejmuje też przygotowanie projektów
regulacji prawnych, które pozwolą na
uruchomienie ZONE w skali całego
kraju. Będzie możliwe zbieranie i przetwarzanie danych zasilających ZONE
i ich systematyczna aktualizacja. Jednym z kluczowych etapów realizacji
projektu jest przeprowadzenie pilotaży w gminach, które pozwolą na przetestowanie przyjętych rozwiązań.
(UMiG)

Odbiór odpadów zielonych w maju

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że odbiór odpadów zielonych z terenu Gminy Skawina odbędzie się w maju zgodnie z harmonogramem odbioru surowców wtórnych, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym.
(UMiG)

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie znajduje się w kilku budynkach.
Mieszkańcy – którym bariery architektoniczne uniemożliwiają dotarcie do
właściwego wydziału, mogą skorzystać
z punktu obsługi osób starszych i niepełnosprawnych zlokalizowanego na
Dzienniku Podawczym w kamienicy
ul. Rynek 14.
Pracownik punktu wskaże właściwą drogę załatwienia sprawy, zawiadomi właściwych urzędników o konieczności wyjścia do klienta z ograniczoną

sprawnością, ustali jakie formularze należy wypełnić, pomoże.
✓ Możesz zadzwonić i umówić się na
spotkanie tel.: 12 277 01 00 lub 604
770 101;
✓ możesz zadzwonić dzwonkiem
znajdującym się przy wejściu dostosowanym dla osób starszych i niepełnosprawnych (bez schodów) – za
budynkiem ul. Rynek 14 (od strony
parkingu);
✓ możesz napisać maila: t.gladys@
(UMiG)
gminaskawina.pl.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl
11 maja:
– Wycieczka górska Beskid Śląsko – Morawski i Jaworowy (Czechy)
– informacje o zapisach na www.ckis.
pl w zakładce „Turystyka”.
– Wycieczka taborem cygańskim –
w programie: przejazd wozami konnymi
przez zakątki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, degustacja potraw regionalnych, biesiada z cygańską muzyką przy
ognisku. Wyjazd ze Skawiny godz. 8.00.
Powrót planowany na godz. 20.00.
 12 maja
XVII Bieg Skawiński. Cykliczna
impreza biegowa z Biegiem Głównym
na dystansie 10 km, Biegiem na Rolkach na dystansie 9 km oraz biegami
dla dzieci i młodzieży.
 13 maja godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Wywrócona bajka o Kapturku” – ekologiczny spektakl na motywach baśni Braci Grimm
w wykonaniu Teatru Kultureska. Informacje o biletach na stronie www.ckis.pl.
 19 maja
VIII Bieg na Orientację. Bieg
z mapą po zielonych plenerach Ska

winy przeznaczony dla wszystkich,
bez względu na wiek i umiejętności.
Do wyboru kategoria rodzinna (rodzic
z dzieckiem do lat 9) oraz pięć indywidualnych. Informacje o zapisach na
www.ckis.pl.
 24 maja – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
Teatr Maska: „Jeśli chcesz kobiety, to ja porwij” wg. Anny Burzyńskiej.
Spektakl w reżyserii Andrzeja Morawy.
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja
miejsc. Informacje: www.ckis.pl
 25 maja:
– Wycieczka górska „Słowacki
Raj”. Informacje o zapisach na www.
ckis.pl w zakładce „Turystyka”.
– Wycieczka do Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie i Pałacu
w Kurozwękach – w programie wycieczki multimedialna ekspozycja „Bajkowy
Świat”, warsztaty „Jak to działa” i seans
filmowy (Pacanów) oraz zwiedzanie pałacu z lochami i przejazd wozem westernowym po zagrodzie z bizonami (Kurozwęki). Wyjazd ze Skawiny godz. 8.00.
Powrót planowany na godz. 19.00. Informacje o zapisach: www.ckis.pl.
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To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.
Paulo Coelho – brazylijski pisarz i poeta, cyt. Alchemik
1

2
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4

5

POZIOMO:
2) elegancki taniec towarzyski
4) skrytka na pieniądze lub cenne
przedmioty
7) państwo w Afryce
8) mitologiczny król Itaki
9) angielski arystokrata
11) substancja zmniejszająca tarcie
13) klasyk komunizmu
15) absolutna doskonałość
18) myśl, która nie wnosi a nic
nowego
19) mieszanina cementu, kruszywa i
wody
20) silny napar z liści herbacianych
24) mleczko kauczukowe
27) ekspozytura, placówka
30) gatunek indyjskiej herbaty
31) zajmuje się obróbką i
przygotowaniem ilustracji
32) nie jest zawodowcem
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 15.05.2019 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania powieść fantasy Michała Kamińskiego
„Pieśni dawnej Jonki” (tom I i II),
która ukazała się nakładem Wydawnictwa Novae Res.
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

15

PIONOWO:
1) główny obóz wyprawy
2) z zającem w kreskówce
3) niewytłumaczalne,
nadprzyrodzone zjawisko
4) dodatek do potraw
5) popularna marka samochodu
6) ziemniaczana kluska
10) mięśniak, paker
12) z angielskiego – poduszka
powietrzna
13) znana marka oleju silnikowego
14) rosyjskie imię męskie
16) …John, brytyjski piosenkarz
17) samica jelenia
21) najwyżej zorganizowany
kręgowiec
22) amerykańska agencja kosmiczna
23) smocza pod Wawelem
25) angielska miara gruntu
26) baśniowy duszek
28) okres w dziejach
29) spód butelki

EKSPOZYCJA 1600 m2

WIZUALIZACJA
3D GRATIS

www.vivasanit.pl

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

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
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REKLAMA W MIESIĘCZNIKU
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e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
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SPRZEDAM
DOM 180 M2

W KOKOTOWIE
GMINA WIELICZKA
Działka 10 arów
Możliwość rozliczenia
2-pokojowego mieszkania.

 502 598 296
 502 745 645

