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Co? Gdzie? Kiedy?

Od lat podkrakowski Zalew Na Pia-
skach (popularny KRYSPINÓW) znany 
jest amatorom spędzania czasu na świe-
żym powietrzu i zapewne nie trzeba ich 
przekonywać o walorach tego miejsca. 
Ostatnio staje się także liczącym partne-
rem dla firm szukających miejsca na zor-
ganizowanie spotkania dla pracowników 
czy eventu firmowego. Sprzyja temu za-
równo usytuowanie (nad jeziorem i bli-
sko Krakowa), jak również systematycz-
nie rozbudowywana infrastruktura 
rekreacyjna i rozrywkowa Ośrodka. 

Organizują tu swoje imprezy duże 
firmy korporacyjne, sieci hotelowe, jak 
i te mniejsze, bo na terenie ośrodka jest 
miejsce zarówno na kameralne spotkania w gronie około 30-
50 osób, jak i na potężne eventy na 1500-3000 osób dla pra-
cowników z rodzinami. Na wszystkich, także na najmłodszych 
czeka mnóstwo atrakcji: zjeżdżalnie, zamki dmuchane, zespo-
ły animatorów dziecięcych czy imprezy tematyczne oparte na 
scenariuszu. Co to znaczy ? Uczestnicy zapraszani są do za-
bawy wg ustalonej wcześniej konwencji np. średniowiecznych 
Słowian, pokazów rzemiosła i rękodzielnictwa, bitwy miedzy 
Wikingami a Słowianami czy kręgu ognia z obrzędami.

Każdy kto wybierze się na teren zarządzany przez OWiR 
Nad Zalewem, czyli wjedzie wjazdem od strony KARCZMY 
NAD ZALEWEM (dawna ROHATYNA) będzie mógł 
przekonać się o walorach i atrakcjach Ośrodka. Na klientów 
czekają tahitańskie trzcinowe parasole, leżaki i czysty, świeżo 
nawieziony piasek. To tam najdłużej można cieszyć się wie-
czornymi zachodami słońca. 

K A R C Z M A 
NAD ZALEWEM 
czeka na gości tuż 
za wjazdem na te-
ren Ośrodka. Moż-
na tam zjeść dania 
regionalne, lekkie 
sałatki i przysmaki 
z grilla oraz odpo-
cząć na tarasie nad 
brzegiem jeziora. Na 

najmłodszych, tuż obok, czekają place zabaw. Obok Karczmy 
jest HILTON – kameralne miejsce na ognisko czy grilla ze 
znajomymi.

Ruszamy dalej i …trafiamy do imprezowego raju – sty-
lowa 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 ze-
szłym 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), 

• WAKEPARK (2 tory do jazdy i ewolucji na desce i nar-
tach wodnych),

• boiska do SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w pełni wyposa-
żone w potrzebny sprzęt (istnieje możliwość indywidu-
alnych rezerwacji),

• PRZYLĄDEK ZABAWY, czyli DREWNIANA 
EVENTHALA o powierzchni 300 m2 położona przy 
samej plaży, z której rozpościera się widok na całe je-
zioro (dedykowana jest organizatorom eventów firmo-
wych, ale doskonale sprawdzi się też na niepowtarzalną 
imprezę taneczną czy stylowe wesele nad jeziorem) oraz  

KINDER PARTY (do dyspozycji dzieci zamki dmucha-
ne, zjeżdzalnie, trampoliny itp).

• BAYERPARK czyli różnorodne przeszkody wodne, ta-
kie jak zjeżdżalnie, trampoliny, góry wspinaczkowe, huś-
tawki.
W pobliżu na niewielkim wzniesieniu znajduje się CY-

PEL. To tam organizowane są słynne SALSA PARTY, gdzie 
można potańczyć na bosaka w żywiołowych południowych 
rytmach. W OWCZARNI, czyli chacie ze stuletnich drew-
nianych bali można z kolei zorganizować dla przyjaciół kli-
matyczną imprezę w promieniach zachodzącego słońca. Przy 
plaży jest wypożyczalnia rowerków wodnych oraz SUPER-
FLY, tzw. „buty odrzutowe”, za pomocą których można unieść 
się nad wodą. Głodni i spragnieni nie muszą ruszać się da-
leko, bo CHATKA NA CYPLU oferuje grillowane specja-
ły – szczególnym uznaniem cieszy się tu karczek serwowany 
z własnej roboty małosolnymi ogórkami.

Ośrodek zapewnia nie tylko liczne atrakcje i posiłki, ale 
też w razie potrzeby transport lub nocleg. 

OSADA KRYSPINÓW, to nowe drewniane domki let-
niskowe z niepowtarzalnym widokiem na całe jezioro. Każdy 
wyposażony jest w węzeł sanitarny, kuchnię i kilka sypialni dla 
6-8 osób. Dla gości do dyspozycji jest duży drewniany grill, 
który wieczorem jest podświetlany. Domki są idealnym miej-
scem na zorganizowanie Wieczoru Kawalerskiego czy Panień-
skiego. Są też propozycją 
na rodzinne weekendowe 
wypady nad jezioro. 

W pobliżu cumują 
łódki ze SZKOŁY ŻE-
GLARSTWA Navigare 
Yacht Club, gdzie moż-
na wynająć żaglówkę, ale 
i zdobyć patent żeglarski 
na każdy stopień, tak-
że motorowodny czy in-
struktorski.

Uwaga! Aktualnie 
trwa PROMOCJA kar-
netów całosezonowych, 
które można kupić w ce-
nie 60 zł (zamiast 120 zł). 
Karnety obowiązują na 
wejścia bez ograniczeń przez cały sezon na teren plaż północ-
nych – 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” znaj-
duje się obok KARCZMY NAD ZALEWEM (jadąc od 
strony lotniska pierwszy wjazd). Więcej informacji na www.
kryspinow.com.pl oraz FB Kryspinów – Ośrodek Nad Za-
lewem, tel. 605 419 436, 502 370 181.

ORiW „Nad Zalewem”

Pomysł na udaną imprezę firmową, rodzinną czy spotkanie towarzyskie

Kryspinów to nie tylko woda i plaże 

REKLAMA
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 Akcja „Lato w szkole”
75 samorządowych szkół podstawowych (w tym pięć specjalnych) przygotowa-

ło rozmaite atrakcje w ramach akcji „Lato w szkole”. Jak co roku dzieci będą mogły 
uczestniczyć w zajęciach, które dodadzą do wypoczynku walory edukacyjne, twór-
cze i integracyjne. Miasto przeznaczy na tę akcję ponad 1,3 mln zł. Gmina Miejska 
Kraków zapewnia bezpłatną opiekę dla dzieci, tj. wynagrodzenie dla kierownika 
wypoczynku oraz dla wychowawców lub opiekunów. Pozostałe wydatki – związane 
np. z wyjściem na basen, do kina, teatru czy przejazdami po Krakowie – pokrywa-
ją rodzice. Więcej informacji o wakacyjnych propozycjach dla dzieci i młodzieży 
oraz wykaz szkół i placówek organizujących akcję na stronach specjalnego serwi-
su „Lato w mieście”.

 Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami
Przygotowano siedem turnusów. Zajęcia będą odbywać się w Karcher Hala 

Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha 40 w Krakowie 
i przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym ze szkół podstawowych, in-
tegracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych. Koszty 
wypoczynku letniego są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków. 
Opiekunowie zgłaszający dzieci muszą wypełnić kartę zgłoszenia. Zapisy będą 
przyjmowane od 1 lipca br. do wyczerpania wolnych miejsc pod numerem te-
lefonu 609 915 005 lub mailowo polkolonie@polandbusinessrun.pl. Realizacja 
wypoczynku nadzorowana jest przez Referat ds. Problematyki Osób z Nie-
pełnosprawnościami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta 
Krakowa, tel. 12 616-50-75.

 Letnia oferta krakowskich MDK-ów
Ciekawy program przygotowały  młodzieżowe domy kultury. Miasto prowadzi  

11 takich placówek. W ofercie wakacyjnej znalazły się m.in. zajęcia stacjonarne w formie 
warsztatów tematycznych, zajęć świetlicowych i rekreacyjno-sportowych. Propozycje 
MDK-ów są bardzo zróżnicowane, więc dzieci i młodzież w różnym wieku (od 6 do 21 
lat, choć znajdzie się też coś dla przedszkolaków) z pewnością wybiorą dla siebie coś, co 
pozwoli im rozwinąć pasje i zaspokoić ciekawość. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jor-
dana zaprasza też przez całe wakacje dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie letnie.

 Propozycje placówek muzealnych, kulturalnych i sportowych
Co roku, wakacje urozmaicą również placówki muzealne, kulturalne i sportowe 

warto więc śledzić informacje na ich stronach internetowych. Muzeum Krakowa za-
prasza na spacery po śladach przeszłości i warsztaty poświęcone historii, zwyczajom 
i sztuce. Natomiast Muzeum Armii Krajowej przygotował wycieczki, warsztaty, gry 
terenowe i wielkoformatowe, w ramach których uczestnicy odkrywać będą tajem-
nice okupowanego Krakowa. Koszt udziału w zajęciach wynosi 2 złote za dzień od 
uczestnika. W cenie: dwudaniowy obiad, bilety wstępu do odwiedzanych miejsc oraz 
ubezpieczenie. Muzeum nie zapewnia drugiego śniadania oraz nie pokrywa kosz-
tów transportu na wycieczki. Zapisów dokonać można telefonicznie pod numerem:  
12 410 07 96 lub mailowo na adres rezerwacja@muzeum-ak.pl.

Dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać swoje sportowe pasje Wydział Sportu 
UMK przygotował szereg zajęć. Zainteresowani będą mogli skorzystać m.in. z pro-
pozycji międzyszkolnych ośrodków sportowych i klubów sportowych.

 (red, UMK)

WAKACJE W KRAKOWIE

Fot. pixabay.com

Hasłem przewodnim tego-
rocznej edycji będą „Bajki, baśnie, 
legendy”. W programie 20. Festi-
walu Tańców Dworskich „Craco-
via Danza” znajdą się opowieści ze 
świata fantazji, nawiązujące zarów-
no do europejskiego, jak i polskiego, 
a nawet krakowskiego dziedzictwa 
kulturowego.

W związku z jubileuszem za-
planowane zostały aż dwie pre-
miery. Podczas inauguracji, która od-
będzie się w poniedziałek 22 lipca 
balet Cracovia Danza zaprezentuje 
spektakl do muzyki Stanisława Mo-
niuszki – „Pan Twardowski. Ale baj-
ka!” (Krakowski Teatr Varietes). Dru-
ga premiera odbędzie się w finałowy 
weekend, w sobotę 27 lipca o godz. 
20.00 na scenie na Rynku Głównym. 
Będzie to międzynarodowa produk-
cja „Metamorfozy. Kot w butach”, do 

której choreografię przygotowuje wy-
bitny francuski tancerz i choreograf, 
doskonały znawca tańca barokowe-
go, Pierre-Francois Dollé. W obsa-
dzie przedstawienia poza tancerzami 
Cracovia Danza znajdzie się również 
wspaniała francuska tancerka Irène 
Feste, a tancerzom towarzyszyć będą 
muzycy grający na historycznych in-
strumentach. O godz. 21.00 zaplano-
wano bal publiczności.

Ostatniego finałowego wieczo-
ru, w niedzielę 28 lipca o godz. 20.00 
na Rynku Głównym balet Cracovia 
Danza pokaże jeszcze raz, tym ra-
zem dla szerokiej publiczności, spek-
takl „Pan Twardowski. Ale bajka!”.

W ramach festiwalu, jak co 
roku odbędzie się również wiele 
spektakli i pokazów zespołów z ca-
łego świata, a w finałowy weekend 
tancerze pojawią się w najpiękniej-

szych miejscach Starego Miasta (m.in. 
Collegium Maius, Barbakan, Rynek 
Główny) ożywiając tańcem zabytki. 

Tradycyjnie już festiwalowi towa-
rzyszyć będą pięciodniowe warsztaty 
taneczne „Kraków tańczy”, na które co 
roku przyjeżdża do Krakowa ponad 150 
uczestników z całego świata. 

Więcej na stronie www.cracovia-
danza.pl.

(UMK, red)

Od 21 do 28 lipca w Krakowie

Festiwal Tańców Dworskich Cracovia Danza

Fot. Sebastian Dudek

Wybierz się na wycieczkę do parku

Wsiądź do bezpłatnego Parkobusu
Poruszasz się po utartych ścieżkach między pracą a domem, a z 48 krakowskich par-

ków znasz zaledwie kilka? Zmień to! Wsiądź do Parkobusu – bezpłatnego, zielonego au-
tobusu i pojedź na wycieczkę do parku zlokalizowanego na drugim końcu miasta - zachęca 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Parkobusowy rozkład jazdy:
–  17 lipca (sobota): Nowa Huta – park Bednarskiego
–  27 lipca (sobota): Prokocim – Las Wolski
–  10 sierpnia (sobota): Nowa Huta – Las Wolski
–  24 sierpnia (sobota): Ruczaj – Las Wolski

Szczegóły na stronie internetowej zzm.krakow.pl. (UMK, red)

W ostatnią sobotę sierpnia odbę-
dzie się kolejna edycja najważniejszej 
imprezy dla twórców i fanów YouTu-
be’a. Jak co roku na odwiedzających 
będzie czekać możliwość spotkania 
się z największymi polskimi twórca-
mi i szansa wzięcia udziału w licznych 
atrakcjach, przygotowanych przez or-

ganizatorów. Wydarzenie po raz trzeci 
odbędzie się w krakowskiej TAURON 
Arenie. Ubiegłoroczna edycja zgroma-
dziła 22 tysiące osób i ponad 150 naj-
bardziej wpływowych polskich youtu-
berów. Więcej informacji na  stronie 
internetowej MeetUp-a 2019.

(UMK, red)

31 sierpnia MeetUp pod Wawelem

Święto branży YouTube
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1 września br. wejdzie w życie krakowskie poro-
zumienie pomiędzy miastem a przedsiębiorcami do-
tyczące dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnej 
sprzedaży alkoholu. 18 czerwca br. prezydent Jacek 
Majchrowski podpisał umowy z pierwszymi kupca-
mi, którzy zdecydowali, że nie będą handlować alko-
holem w godzinach 24.00–5.30. 

- Jak Państwo pamiętacie, Rada Miasta przy-
jęła projekt uchwały mówiący o sprzedaży alkoholu. 
Uchwała została unieważniona, sprawa jest w sądzie. 
W związku z powyższym znaleźliśmy inne rozwiąza-
nie. Chodzi o tzw. odpowiedzialną sprzedaż alkoho-
lu, czyli pilotażowy program, mówiący m.in. o tym, że 
nie będzie można sprzedawać alkoholu w godzinach od 
24.00 do 5.30. Ze strony Miasta sprawę prowadzi pre-
zydent Bogusław Kośmider, a ze strony przedsiębior-
ców – Krakowska Kongregacja Kupiecka – powiedział 
podczas briefingu prezydent Krakowa Jacek Maj-
chrowski. - Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy 
przyłączyli się do tego porozumienia i mam nadzieję, 
że będzie ono sukcesywnie rozszerzane o kolejne pod-
mioty. Jego funkcjonowanie będzie z dużym pożytkiem 
dla mieszkańców, którzy skarżą się na działalność skle-
pów sprzedających w nocy alkohol – dodał prezydent.

O najważniejszych zasadach współpracy i o tym, 
co w zamian oferuje miasto, mówił z kolei Bogusław 

Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi 
mieszkańców.

- Nie czekamy biernie na rozstrzygnięcie przez Na-
czelny Sąd Administracyjny sprawy ograniczenia noc-
nej sprzedaży alkoholu. Wspólnie z przedstawicielami 
krakowskich środowisk kupieckich podjęliśmy rozmowy 
i wypracowaliśmy pilotażowy program dobrych praktyk 
w zakresie sprzedaży alkoholu. Do przyjęcia takiego pro-
gramu zobowiązuje nas ustawa o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała 
Rady Miasta Krakowa – powiedział zastępca prezy-
denta Krakowa ds. Obsługi Mieszkańców Bogusław 
Kośmider. - Dziś porozumienie podpisuje Miasto w oso-

bie Pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, a ze strony 
przedsiębiorców – władze siedmiu polskich sieci kupiec-
kich sprzedających w Krakowie alkohol. Mamy nadzie-
ję, że od pierwszego września, nie tylko te siedem pod-
miotów, ale i wiele innych podejmie współpracę w tym 
zakresie, a my, po roku, sprawdzimy, jakie są tego efekty 
– dodał Bogusław Kośmider.

W Urzędzie Miasta Krakowa podpisano poro-
zumienie z siedmioma przedsiębiorcami, którzy jako 
pierwsi zdecydowali się dobrowolnie zaakceptować 
zasady katalogu dobrych praktyk i spełnić wymogi 
miasta w zakresie sprzedaży alkoholu. Najważniejsze 
z nich to ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzi-
nach 24.00 – 5.30 (z wyjątkiem nocy sylwestrowej 
z 31 grudnia 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.). Kupcy 
zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego 
i zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wraz z mo-
nitoringiem wizyjnym widocznym dla klientów oraz 
zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapew-
ni instalację w punkcie sprzedaży alkoholu przycisku 
antynapadowego oraz możliwości powiadamiania 
i przywoływania grupy interwencyjnej. Co więcej, 
przedsiębiorcy zapewnią miejsce dla wszystkich 
oczekujących klientów wewnątrz punktu sprzeda-
ży alkoholu, będą też reagować na wszelkie przejawy 
chuligaństwa i niewłaściwych zachowań.

Porozumienie to przejaw wypracowanego kon-
sensusu w kwestii sprzedaży alkoholu, pomiędzy 
oczekiwaniami mieszkańców, a interesem przedsię-
biorców. To także efekt aktualnej sytuacji, związanej 
z uchwałą o ograniczeniu nocnej sprzedaży alko-
holu w Dzielnicy I w godz. 22.00 – 6.00. Przypo-
mnijmy: przepisy wprowadzone przez krakowskich 
radnych uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, 
a obecnie zajmuje się nimi Naczelny Sąd Admini-
stracyjny. Ponieważ nie wiadomo, jak długo trze-
ba będzie czekać na sądowe rozstrzygnięcie, w tro-
sce o wizerunek Krakowa i wsłuchując się w opinie 
mieszkańców, miasto sięga po nowe narzędzie. Bę-
dzie informować o przedsiębiorcach, którzy stosu-
ją dobre praktyki (powstaną materiały promocyjne 
i strona internetowa), zorganizuje bezpłatne szko-
lenia dla sprzedawców i zagwarantuje lepszą współ-
pracę z policją i strażą miejską w celu szybkiego re-
agowania na incydenty.

Pilotażowy program rozpocznie się 1 wrze-
śnia br. i potrwa rok. W każdej chwili mogą do nie-
go przystąpić nowi przedsiębiorcy. Porozumienie 
z miastem podpisali: Kocyk sp. z o.o. sp. kom., Quick 
Holding sp. z o.o., Shake s.c. Klimczak Agnieszka, 
Molo Wojciech, Betmag sp. z o.o., Na Zdrówko sp. 
z o.o., Podwawelska Spółdzielnia Spożywców oraz 
Lewiatan Małopolska sp. z o.o. Otrzymali oni tytuł 
„Odpowiedzialnego Sprzedawcy”, którym mogą 
oznaczyć prowadzone przez siebie punkty sprzeda-
ży alkoholu. (UMK, red)

Zacznie obowiązywać w Krakowie od 1 września

Porozumienie o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Prezydent Jacek Majchrowski wy-
stosował list do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego z oczekiwaniem wprowa-
dzenia zmian w ustawach regulujących 
kwestie zanieczyszczeń powietrza po-
chodzących z transportu.

„Obecnie obowiązujące przepisy 
dają podstawy do tworzenia stref czyste-
go transportu w miastach o liczbie miesz-
kańców przekraczającej 100 tys. Przepisy 
te są niezmiernie potrzebne, a w Polsce 
są rozwiązaniem nowatorskim. Doświad-
czenia Krakowa, który jako jedyny do tej 
pory wykorzystał te rozwiązania legisla-
cyjne pokazały jednak, że obecne regula-
cje nie są doskonałe i wymagają popra-
wek, aby stanowiły realne narzędzie do 
wspierania elektromobilności w Polsce, 
a co za tym idzie, wspierania nieemisyj-
nych form transportu” – czytamy w liście.

Prezydent Jacek Majchrowski wy-
szczególnił najważniejsze postulaty 
zmian prawnych:
– wyraźne rozdzielenie strefy czystego 

transportu od tworzonej w jej obrębie 
podstrefy opłaty kongestyjnej;

– umożliwienie objęcia wymogami ni-
skiej emisyjności także pojazdów wy-
korzystywanych przez mieszkańców 
stref czystego transportu;

– wprowadzenie możliwości ustano-
wienia przez radę gminy wyłączenia 
od zakazu wjazdu (i przebywania) 
do strefy czystego transportu w za-
leżności od spełnienia określonego 
kryterium europejskich standar-
dów emisji spalin (Euro 1-6, Euro 
I-VI);

– doprecyzowanie ograniczeń wjazdu 
do strefy czystego transportu;

– udzielenie radzie gminy szerszej swo-
body w zakresie kształtowania zasad 
obowiązujących w strefie czystego 
transportu.
Prezydent Krakowa apeluje o wpro-

wadzenie propozycji w życie poprzez 
nowelizację odpowiednich ustaw. „Bez 
tych korekt działania miast nie będą 
miały szans na odniesienie pełnego 
sukcesu. Jakość powietrza jest dziś wy-
zwaniem europejskim. Naprawa stanu 
powietrza, którym oddychamy, to dzia-
łanie na rzecz wszystkich Polaków, na 
rzecz ich zdrowia i komfortu życia. To 
kwestia wydatków na zdrowie z fun-
duszy publicznych i szczęścia rodzin, 
w których mamy szansę ograniczyć 
liczbę zachorowań – pisze prezydent 
Jacek Majchrowski.

(UMK, red)

Sieć rowerów miejskich Wavelo

Kolejny rekord wypożyczeń
W pierwszej połowie 

czerwca padł kolejny re-
kord dotyczący rowerów 
miejskich Wavelo – za-
notowana została okrągła 
liczba dwóch milionów 
wypożyczeń. Użytkownicy 
przejechali do tej pory po-
nad 7,5 mln kilometrów. To 
oznacza, że mogliby okrążyć 
Planty ponad 1,8 miliona 
razy i spalić przy tym ponad 
700 tys. uwielbianych w Krakowie obwarzanków.

System Wavelo funkcjonuje w Krakowie od 2016 r. Przez ten czas rowery miej-
skie na stałe wpisały się w krajobraz miasta, zyskując przy dużą popularność zarów-
no wśród mieszkańców, jak i turystów. Przeciętny użytkownik spędza na rowerze 
Wavelo 37 minut i przejeżdża 3,6 km. Do dyspozycji krakowian i turystów jest 1500 
rowerów przy aż 169 stacjach dostępnych w całym mieście.

Z okazji przekroczenia dwóch milionów wypożyczeń firma BikeU postano-
wiła nagrodzić wybranych użytkowników. Miesięczne abonamenty 90-minutowe 
trafiły do osoby, która odbyła podróż numer 2 000 000, do użytkownika, który 
wypożyczył Wavelo najwięcej razy oraz do tego, który pokonał najdłuższy dystans 
jednośladem Wavelo.

 (UMK, red)

Od 31 maja, na placu Nowym na 
Kazimierzu obowiązuje nowa stała or-
ganizacja ruchu. Zmieniony został kie-
runek ruchu samochodów na samym 
placu, a także na ul. Meiselsa i Józefa.

Projekt został przygotowany przez 
Zarząd Transportu Publicznego oraz 
wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu 
UMK. Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
zrealizował go w terenie. (UMK, red)

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski apeluje do premiera

Regulacje dotyczące zanieczyszczeń
Kazmierz: plac Nowy

Nowa
organizacja
ruchu

Fot. UMK

Karta Krakowska coraz popularniejsza

Mieszkańcy częściej  
korzystają z ulg

Fot. Wavelo
Fot. MPK SA w Krakowie

Po wprowadzeniu 
kolejnej obniżki cen bi-
letów okresowych z Kar-
tą Krakowską (cena bi-
letu sieciowego wynosi 
obecnie 69 zł), coraz 
więcej mieszkańców 
składa wnioski o wyda-
nie karty. Tylko w maju 
zanotowano przeszło 
13,6 tys. wniosków. Dla 
porównania, w styczniu 
było ich prawie 4,3 tys.

Skokowy wzrost 
zainteresowania kartą 
nastąpił po zapowiedzi 
wprowadzenia nowego cennika biletów MKP, który zakładał kolejne obniżki taryfy 
biletów sieciowych dla posiadaczy Karty Krakowskiej. Liczba wniosków papiero-
wych rosła. W marcu było ich 1720, w kwietniu 3048, a w maju aż 5126. Również 
wniosków elektronicznych było z miesiąca na miesiąc coraz więcej. W marcu – 
4251, w kwietniu – 5256, a w maju – 8537!

Karta Krakowska to nie tylko tańsze bilety okresowe komunikacji miejskiej, 
w tym także aglomeracyjne, ale i wejściówki do miejskich instytucji kultury oraz 
możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach oferty u partnerów programu.

Więcej informacji o Karcie Krakowskiej na stronie www.kk.krakow.pl.
(UMK, red)
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ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

WSTĘP WOLNY!
www.itcmkrakow.pl

www.fb.com/TargiZdrowiaRuczaj

 504 242 873
V Międzynarodowy Kongres
Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej
28 czerwca – 7 lipca 2019 ul. Strąkowa 3A, Kraków

29-30 czerwca 2019
TARGI ZDROWIA RUCZAJ

ul. Strąkowa 3A, Kraków
(w Szkole Podstawowej nr 158)

29 czerwca 2019 w godz. 10:00 - 16:00 zapraszamy
na bezpłatne badania dla dzieci i młodzieży

w kierunku wykrycia wad wzroku.

29-30 czerwca 2019 zapraszamy
na bezpłatne wykłady poświęcone zdrowiu i diecie.

Będziemy gościć między innymi:
– sklepy z artykułami do TCM

– dystrybutorów produktów ziołowych i roślinnych
– producentów zdrowej żywności

– osoby tworzące naturalne kosmetyki i świece

504 242 873

www.itcmkrakow.pl
www.fb.com/TargiZdrowiaRuczaj

WSTĘP WOLNY!

V Międzynarodowy Kongres
Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej
28 czerwca - 7 lipca 2019        ul.Strąkowa 3A, Kraków

29–30 czerwca 2019
TARGI ZDROWIA RUCZAJ

ul. Strąkowa 3A, Kraków
(w Szkole Podstawowej nr 158)

29 czerwca 2019 w godz. 10:00–16:00 zapraszamy
na bezpłatne badania dla dzieci i młodzieży

w kierunku wykrycia wad wzroku.

29–30 czerwca 2019 zapraszamy
na bezpłatne wykłady poświęcone zdrowiu i diecie.

Będziemy gościć m.in.:
– sklepy z artykułami do TCM

– dystrybutorów produktów ziołowych i roślinnych
– producentów zdrowej żywności

– osoby tworzące naturalne kosmetyki i świece

Udowodnionym faktem jest to, że nie ma na świecie or-
ganizmów, które mogłyby funkcjonować bez choćby odrobi-
ny wody. I tak, nasza krew składa się w 83% z wody, a mózg 
w 75%. Ponadto w naszych organizmach woda pełni wiele 
ważnych funkcji. Ma ogromny wpływ na utrzymanie tempe-
ratury ciała na stałym, optymalnym dla jego funkcjonowania 
poziomie. Woda wspomaga proces oczyszczania organizmu 
ze szkodliwych substancji oraz zapewnia właściwą pracę jelit. 
Niestety, ciało człowieka nie ma zdolności do magazynowa-
nia wody. Oznacza to, że jej straty należy na bieżąco uzupeł-
niać. Wodę tracimy z organizmu w związku z różnymi proce-
sami (oddychania, trawienia), działaniami (wysiłek fizyczny), 
a także warunkami atmosferycznymi (upalny dzień).

Ile tracimy wody?
• Utrata 1 % wody w organizmie ujawnia się odczuwaniem 

pragnienia
• Tracąc 10 % wody organizm znajduje się w niebezpie-

czeństwie, natomiast spadek zawartości wody o 20 % 
może skutkować śmiercią

• Woda po wypiciu pozostaje w żołądku przez 5 minut. 
Całkowitej wymiany wody organizm dokonuje średnio 
co 1,5 miesiąca

• Każdego dnia z wydychanym powietrzem tracimy od 400 
do 500 ml wody, a w trakcie upałów nawet więcej

• Średnio człowiek traci około 1,5 litra wody przez odda-
wanie moczu
Od właściwego nawodnienia organizmu zależy nasze 

samopoczucie, stan skóry, a także poziom energii. Więk-
szość osób pije wodę często już za późno, tzn. po pojawieniu 
się uczucia suchość w ustach i odczucia wyraźnej potrzeby 
przyjęcia płynów. Taki stan jest już oznaką niedoboru wody. 
Naszym celem powinno więc być niedopuszczenie do wy-
stąpienia uczucia pragnienia. Zalecane jest by osoby doro-
słe wypijały dziennie min. 1,5 litra wody. Ilość ta jest jednak 
niewystarczająca przy wysiłku lub np. w upalny dzień. Warto 
wówczas wypijać więcej wody, małymi łykami, co kilka minut. 

Zanim trafi do kranu
Czy na co dzień nie zastanawiamy się skąd bierze się woda 

w kranie? Po prostu odkręcamy kurek i leci…. Na ogół nie 
martwimy się o jej dostępność i jakość, a z ogólnoświatowych 
danych wynika jednak, że możliwość korzystania z czystej 
i bezpiecznej wody to nadal ogromny przywilej. Ponad mi-
liard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej 
wody pitnej i nie ma zapewnionych odpowiednich warunków 
sanitarnych. A warto podkreślić, że 80 % chorób związanych 
jest pośrednio lub bezpośrednio ze złą jakością wody. Dlatego 
też zanim trafi do kranów w naszych domach, musi być naj-
pierw przebadana (studnie indywidualne) i uzdatniona, czyli 

pozbawiona zanieczyszczeń. Na tere-
nach zurbanizowanych podstawową 
jest woda wodociągowa.  Pobierana 
z rzeki w pierwszej kolejności podda-
wana jest procesowi utleniania. Na-
stępnie, po dodaniu soli glinu i żelaza 
zachodzi koagulacja, czyli łączenie 
się cząsteczek w większe struktury – 
w ten sposób eliminowane są z wody 
m.in. związki odpowiadające za jej mętność i barwę. W proce-
sie sedymentacji cząsteczki opadają na dno osadnika i są usu-
wane. Pozostałe zanieczyszczenia zatrzymywane są na złożu 
filtracyjnym. Na koniec woda poddawana jest dezynfekcji.   

Kranowianka bogata w substancje mineralne
W Wodociągach Miasta Krakowa do dezynfekcji wody nie 

stosuje się już chloru gazowego, który nadawał wodzie charak-
terystyczny smak i zapach. W zamian wykorzystywane są pro-
mienie UV, podchloryn sodu (wytwarzany przez elektrolizery 
z soli kuchennej) lub dwutlenek chloru. Pracownicy Central-
nego Laboratorium kontrolują jakość kranowianki na każdym 
etapie procesu uzdatniania. Co ważne, badana jest również woda 
na końcowych punktach sieci, czyli ta bezpośrednio z kranu. 

Już w 2013 roku Wodociągi Miasta Krakowa zainicjowa-
ły kampanię informacyjną „W Krakowie dobra woda prosto 
z kranu”, której celem jest zachęcenie krakowian do picia po-
wszechnie dostępnej, taniej i bogatej w substancje mineralne 
wody z kranu.

Przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna i zdrowa. 
Zawiera magnez, wapń, potas, sód czyli minerały niezbęd-
ne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 
Minerały te nie bez powodu nazywane są ,,pierwiastkami 
życia” i właśnie z wody przyswajane są najłatwiej i najlepiej.

Wapń bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, pra-
cy mięśni, przewodnictwie nerwowo-mięśniowym oraz 
w budowaniu układu kostnego. Stanowi on istotny skład-
nik kości, zębów i odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu 
informacji za pomocą nerwów. 

Magnez znajduje się we wszystkich komórkach or-
ganizmu. Uczestniczy w procesie trawienia oraz w prze-
mianach węglowodanowych i białkowych. Dodatkowo ma 
działanie przeciwskurczowe oraz zmniejsza skłonność do 
powstawania zakrzepów.

Potas nazywany jest „pierwiastkiem życia”. Tworzy 
główne sole organizmu, czyli elektrolity, które w zasadni-
czy sposób wpływają na bilanse płynów ustrojowych. Jest 
niezbędny do właściwego funkcjonowania systemu ner-
wowego oraz pracy mięśni. Bierze udział w dotlenianiu 
mózgu, kontroluje ciśnienie krwi i pracę nerek.

(red, źródło: prostozkranu.krakow.pl)

Woda niezbędna dla życia i zdrowia

Kranówka – prawdy i mity

PRAWDY:
 Wodę kranową można pić bez przegotowania
 Jest czysta bakteriologicznie, dlatego jej gotowanie 

nie jest potrzebne.
 W wodzie z kranu są minerały
 Woda w krakowskich kranach zawiera minerały – 

ponad 300 mg składników mineralnych w 1 litrze.
 Przegotowanie zmiękcza wodę
 Bo w procesie wytrąca się osadu (kamień) z części 

minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu, 
ale jest to równoznaczne ze zubożeniem jej składu 
mineralnego. 

 Twarda woda ma 
korzystny wpływ na 
organizm

 Średnio twarda woda 
(w Krakowie), może 
mieć pozytywny 
wpływ na zdrowie 
dzięki zawartości 
większej ilości bio-
pierwiastków, takich 
jak magnez czy 
wapń.

MITY:
 Twarda woda może powodować powstawanie kamie-

ni w organizmie
 Kamienie w organizmie człowieka to złogi z nieroz-

puszczalnych szczawianów, moczanów, fosforanów, 
struwitu lub cholesterolu i postają głównie z zaburzeń 
metabolizmu - nie ma związku z twardością spożywa-
nej wody. 

 Chlor w wodzie kranowej jest szkodliwy
 To środek dezynfekujący i jest gwarantem mikrobio-

logicznego bezpieczeństwa wody. Stosowane dawki 
nie mają szkodliwego działania dla organizmu po-
dobnie, jak uboczne produkty dezynfekcji wody. Ich 
stężenie jest ściśle monitorowane i nigdy nie przekra-
cza dopuszczalnych norm.

 Związki chemiczne po-
wstające w wyniku chlorowa-
nia wody są groźne i kumulują 
się w organizmie  
(w wyniku wieloletniego picia 
wody z kranu)
Uboczne produkty dezynfekcji 
wody nie kumulują się w orga-
nizmie, ponadto ich stężenie 
w wodzie jest ściśle monito-
rowane i nigdy nie przekracza 
dopuszczalnych norm.

PRAWDY I MITY O WODZIE Z KRANU
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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

Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Skokiem do wody w garniturach Bo-
gusław Kośmider, zastępca prezyden-
ta Miasta Krakowa ds. Obsługi Miesz-
kańców oraz Jerzy Kubieniec, dyrektor 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 158 przy ulicy Strąkowej 
na Ruczaju, zainaugurowali działalność 
nowej krytej pływalni, której uroczyste 
otwarcie odbyło się 19 czerwca br.

Oddanie obiektu nastąpiło wcześniej 
niż planowano pierwotnie, bo w założe-
niu miał być to styczeń 2020 r. Koszty re-
alizacji inwestycji wraz z wyposażeniem 
wyniosły 16 472 643,00 zł brutto. W ca-
łości zostały pokryte ze środków Gminy 
Miejskiej Kraków. Wykonawcą wyłonio-
nym w przetargu nieograniczonym, zo-
stała firma PBP Chemobudowa Kraków 
SA, a autorem projektu jest ARP Manec-
ki z Krakowa. Inwestycja realizowana była 
pod nadzorem Zarządu Infrastruktury 
Sportowej w Krakowie.

– Dzielnica VIII Dębniki to jedna 
z najprężniej rozwijających się dzielnic 
Krakowa. Wzrastająca liczba mieszkań-
ców, zwłaszcza najmłodszych sprawia, że 
dotychczasowe zaplecze sportowe wyma-
ga kompleksowych remontów i rozbudo-
wy. Cieszy więc fakt, że działania w tej 
przestrzeni, choć wypracowane wielolet-
nimi staraniami, udaje się realizować. 
25-metrowy basen jest jedynym tego typu 
obiektem na Ruczaju i drugim, po znajdu-
jącym się na terenie OSiR Kolna na terenie 
Dzielnicy VIII - podkreśla Renata Pięt-
ka, radna Dzielnicy VIII Dębniki z re-

jonu nowo powstałej inwestycji. – Teraz 
trzeba dołożyć wszelkich starań, aby po-
zyskać środki finansowe na budowę rów-
nie potrzebnej hali sportowo-widowisko-
wej o ogólnomiejskim przeznaczeniu przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 151 przy ulicy Lipińskiego 
na Ruczaju. Warto nadmienić, że projekt 
architektoniczny hali oraz wszystkie nie-
zbędne zezwolenia gotowe są już od 2018 
roku i czekają tylko na realizację – dodaje 
Renata Piętka

Przypomnijmy, SP nr 158 przy ul. 
Strąkowej ma dwie sale gimnastyczne, 
kort tenisowy i bieżnię lekkoatletyczną, 
a od 2011 roku wielofunkcyjne boiska 
„Orlik 2012”. Nowoczesna kryta pływal-
nia jest uzupełnieniem tej bazy sportowej. 

Hala basenu sportowego wypo-
sażona jest w sześciotorową nieckę 
o wym. 25,0 x 16,0 m i głębokości 180 
cm z dnem podnoszonym na szeroko-
ści 3 torów umożliwiającym prowadze-
nie nauki pływalnia nawet dla malutkich 
dzieci czy przedszkolaków oraz wannę 
jacuzzi. Obiekt posiada nowocześnie 
wyposażony zespół szatniowy oraz za-
plecze sanitarne w pełni przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. 

Pływalnia będzie czynna w godzi-
nach: 7.00–22.00 (pon.-pt.), 10.00–22.00 
(sob.–niedz.). W ciągu roku szkolnego do 
godziny 15.00 dostępna będzie głównie 
dla młodzieży, a po godzinie 15.00 ko-
mercyjnie. W okresie wakacji na base-
nie będą odbywały się zajęcia w ramach 

akcji „Lato w mieście”, ale będzie też on 
dostępny dla grup i klientów indywidu-
alnych. Cena indywidualnego biletu za 
godzinę będzie wynosić 13 zł. Plano-

wane są zniżki dla grup zorganizowa-
nych, szkółek oraz posiadaczy karnetów. 
W kompleksie basenowym powstała 
również grota solna, która niewątpliwie 

stanowi jego atrakcję. Dla klientów in-
dywidualnych dostępna będzie w cenie 
15 zł/godz. od osoby, ale przewidywany 
jest system zniżek. (gp)

Kryta pływalnia przy ulicy Strąkowej otwarta

Nowy basen na Ruczaju

W 2016 roku, Bogusław Kośmider, wówczas przewodniczący Rady Miasta Krakowa i radny miasta z rejonu, gdzie znajduje się szkoła, publicznie – na Pikniku dla 
Zdrowia – zobowiązał się do pomocy w realizacji budowy basenu oraz skoku do wody w garniturze w dniu otwarcia obiektu. Obietnicy dotrzymał, a do skoku 
przyłączył się dyrektor SP 158 Jerzy Kubieniec Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Latem na pewno nie będzie można 
kąpać się na Zakrzówku. Krakowianie 
muszą nieco poczekać, aż uda się odno-
wić cały park – mówi dyrektor Zarzą-

du Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr 
Kempf w wywiadzie na portalu miej-
skim krakow.pl. Podkreśla, że rewita-
lizowany Zakrzówek otrzyma nowe, 

jeszcze piękniejsze oblicze i wyjaśnia 
powody zakazu korzystania z akwenu 
w tym sezonie letnim:

– Zakrzówek to magnes. Przycią-
ga zarówno jako miejsce wypoczynku, jak 
i temat do dyskusji o rewitalizacji. Jeste-
śmy na pierwszym etapie najważniejsze-
go przetargu związanego z oczyszczeniem 
ścian kamieniołomu ze starych skał. Póź-
niej będzie można przystąpić do kolejnych 
etapów prac, czyli tworzyć kąpielisko i cen-
trum sportów wodnych. Budzi to emocje, bo 
przez okres wakacyjny nie będzie można 
się w tym miejscu kąpać. Proszę jednak kra-
kowian o cierpliwość. Ta przerwa jest ko-
nieczna, by móc zrewitalizować cały park.

– (…) Dokumentacja projektowa 
została wykonana zgodnie z termina-
mi, ale prace, które będą wykonywane 
na Zakrzówku, wymagają odpowied-
niej temperatury i wilgotności. Musimy 
też zrozumieć, że to nie są zwykłe zabiegi 
przygotowawcze. Zadanie jest wyjątko-
we, niewiele miast staje przed takimi wy-
zwaniami.

– Zabezpieczenie skał kamieniołomu 
w dużej mierze polega na usunięciu sta-
rych kamieni od ścian. Dopiero po tym za-
biegu będzie można położyć siatkę, która 
zabezpieczy ściany kamieniołomu przed 
dalszą erozją. Wtedy będziemy mieli gwa-
rancję, że nikomu te kamienie nie spadną 
na głowę. Później powstanie kąpielisko – 
jedyne takie w Polsce, pływające, o różnych 
głębokościach. Ponadto przekształcone zo-
stanie centrum nurkowe, które obecnie tam 
się znajduje. Na pewien czas płetwonur-
kowie będą musieli zrezygnować z korzy-
stania z Zakrzówka. Warto jednak po-
czekać, bo za dwa lata przekażemy im 
miejsce, pierwsze tego typu w Polsce, gdzie 
będzie można nurkować na europejskim 
poziomie.

– (…) Do działania chcielibyśmy 
przystąpić jeszcze w czerwcu. Pierwszy 
etap prac potrwa kilka miesięcy. W tym 
czasie ogłosimy kolejny przetarg na wyko-
nanie kąpieliska i budynku do jego obsługi 
– przy ul. Wyłom. Ma to być wielofunkcyj-
ne centrum z toaletami, szatniami. Póź-

niej ogłosimy przetarg na centrum spor-
tów wodnych. Specjalnie podzieliliśmy 
prace na kilka etapów, żeby nie było prze-
pychanek między firmami. Bardzo często 
parki są tworzone przez firmy, wchodzą-
ce w skład konsorcjów wykonujących sze-
reg różnych zadań. W takich wypadkach 
pojawia się problem z organizacją pra-
cy, poszczególni podwykonawcy wchodzą 
sobie w drogę. Uznaliśmy więc, że sami 
będziemy organizować i nadzorować ko-
lejne etapy działań. Daje to gwarancję, 
że wszystko będzie wykonane porządnie 
i terminowo.

– Chcielibyśmy, żeby w 2021 r. – na 
sezon wakacyjny – Zakrzówek był już 
otwarty. Być może wraz z centrum spor-
tów wodnych.

– Wykonawca, który przejmuje teren, 
ma obowiązek go zabezpieczyć. Być może 
potrzebne będzie wynajęcie firmy ochra-
niającej cały ten obszar (…). 

Pełny tekst wywiadu na www.kra-
kow.pl.

(red, źródło: krakow.pl)

Fot. Marcin Piętka

Rozpoczynają się prace związane z rewitalizacją Zakrzówka 

Tegoroczny sezon letni z zakazem kąpieli

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prof. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa i Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta ds. Obsługi Mieszkańców.  Fot. red
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2 Wersje znaku

Znak może być stosowany również w wersji:
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych gdy nie 
można zastosować wersji podstawowej znaku 
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem 
po prawej stronie.

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 
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Magazyn Gminy Skawina
Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00,  
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

Szanowni Państwo,
Protest mieszkańców Skawiny jest 

wyrazem zniecierpliwienia brakiem 
postępów w realizacji umowy spo-
łecznej, jaką firma Valeo Autosystemy 
Sp. z o.o. podpisała z Gminą Skawi-
na w lipcu 2018 r. Celem tego porozu-
mienia było ograniczenie uciążliwości 
zapachowych w możliwie najkrótszym 
czasie. Minął rok i wszyscy niestety 
obserwujemy brak znaczących po-
stępów w realizacji deklaracji złożo-
nych w 2018 r.

Deklaracje podjęcia działań na 
rzecz czystego powietrza podjąłem 
także ja osobiście. Podobnie, jak Pań-
stwo jestem mieszkańcem Skawiny, 
oddycham tym samym powietrzem 
i solidaryzuję się z mieszkańcami 
w proteście. We współpracy ze Ska-
wińskim Alarmem Smogowym przy-
jęliśmy program działań obejmują-
cy m.in. powołanie Rady Naukowej, 
której działania można określić sło-
wami – zbadać, zidentyfikować, zre-
dukować:
1. Zbadać – przeprowadzić badania 

jakościowe i ilościowe powietrza 
po to, by posiadać naukową wie-
dzę czy mamy do czynienia tylko 
z odorem, brzydkim zapachem, czy 
także z zanieczyszczeniami, które 
wpływają bezpośrednio na zdrowie 
i życie mieszkańców naszej Gminy. 

2. Zidentyfikować – ustalić jakie 
związki i odory pochodzą z po-
szczególnych zakładów. Niezbęd-
ne do takiej identyfikacji jest za-
łożenie czujników na emitorach 
w zakładach. Mam nadzieję, że 
zakład Valeo wypełniając zobo-
wiązania umowy społecznej wyra-
zi zgodę na montaż czujników na 
emitorach.

3. Zredukować – Rada Naukowa jest 
gotowa wesprzeć zakład tak, by 
dobrać odpowiednią technologię, 
która umożliwi znaczącą redukcję 
uciążliwego zapachu. 

Równocześnie zebraliśmy wszyst-
kie dostępne dane oraz decyzje i po-
zwolenia dotyczące poszczególnych 
zakładów, tak by mieć pełną wiedzę 
na temat ich działalności i emisji do 
powietrza. Wiedza ta jest rozproszona 
po kilku instytucjach, a każda z nich 
odpowiada jedynie za fragment „po-
wietrza” przez co żadna z nich nie ma 
obrazu i wiedzy o całości działalności 
przedsiębiorstwa. Gmina wydaje de-
cyzję środowiskową, Starostwo Po-
wiatowe pozwolenie na emisję pyłów 
i gazów do powietrza, Urząd Marszał-
kowski pozwolenie zintegrowane dla 
instalacji znacząco oddziałujących na 
środowisko, Starostwo Powiatowe de-
cyzję pozwolenia na budowę, nadzór 
budowlany pozwolenie na użytkowa-
nie, Wody Polskie pozwolenia na od-
prowadzanie wód do rzeki lub innego 
cieku, Inspekcja Pracy bada bezpo-
średnie zagrożenia wypadkowe oraz 
ogranicza wpływ niebezpiecznych lub 
szkodliwych czynników środowiska 
pracy na pracowników, a Sanepid nad-
zoruje warunki higieny pracy w zakła-
dach. Każdy wykonuje swoje obowiąz-
ki, ale nikt niestety nie widzi całości 
zakładu! Stąd tak ważne było zgro-
madzenie pełnej wiedzy w Gminie! 
Ponadto rozpoczęliśmy batalię 
o przekazanie nam danych dotyczą-
cych zachorowań mieszkańców w po-
dziale na ulice. Po długiej walce osta-
tecznie otrzymaliśmy dane z NFZ. 
Dane te obecnie analizują pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i już wkrótce (z początkiem lipca) po-
znamy efekty tej pracy i odpowiedź na 
nurtujące nas wszystkich pytania. 

Od kilku miesięcy pod nazwą 
„ochrona powietrza w gminie Skawi-
na” działa grupa w ramach oficjalne-
go profilu Gminy Skawina na Face-
book. Raz na kwartał wydajemy także 
broszurę informacyjną. Uruchomiłem 
także specjalną stronę, na której można 
zgłaszać na bieżąco przypadki uciążli-
wych zapachów. Zgłoszenia są weryfi-
kowane przez pracowników wydziału 
ochrony powietrza, a następnie prze-
kazywane do Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska z żąda-
niem przeprowadzenia kontroli. 

Inspirowany stanowiskiem Rady 
Społecznej, podjąłem intensywne 
działania, które mam nadzieję po-
zwolą na przyspieszenie działań fir-
my Valeo. Wystąpiłem do spółki 
w Skawinie, jak i centrali we Francji 
z prośbą o informację o postępach 
w realizacji porozumienia, gdyż nie 
jest ono realizowane zgodnie z przy-
jętym harmonogramem.  Poprosi-
łem też instytucje kultury podlegające 
Gminie oraz organizacje pozarządowe 

o rozważenie możliwości zawieszenia 
współpracy z Valeo dopóki spółka nie 
rozwiąże problemu uciążliwości za-
pachowej. Poleciłem także usunięcie 
z przestrzeni publicznej zarządzanej 
przez Gminę wszelkich znaków iden-
tyfikujących firmę Valeo. 

Ponadto złożyłem prośbę do 
Urzędu Marszałkowskiego o doko-
nanie przeglądu wydanych pozwo-
leń, a w szczególności poprosiłem 
Starostwo Powiatowe o nałożenie 
na firmę konieczności dokonania 
przeglądu ekologicznego. Prze-
gląd ekologiczny służy głównie wy-
jaśnieniu, czy konkretna instalacja 
negatywnie oddziałuje na środowi-
sko i ewentualnie jakie należy podjąć 
działania w celu zmniejszenia lub cał-
kowitej eliminacji tego negatywnego 
oddziaływania. 

Drodzy Mieszkańcy, widzę też, 
że z dużym niepokojem przyjęliście 
decyzję moją i Rady Miejskiej do-
tyczącą zgody na poszerzenie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej.  Pra-
gnę wyjaśnić, że uchwała, którą Rada 
przyjęła na mój wniosek dotyczy wy-
łącznie zgody na poszerzenie stre-
fy ekonomicznej o magazyny, któ-
re już dziś są wykorzystywane przez 
firmę i podkreślam nie jest zgodą ani 
Burmistrza ani Rady na rozbudo-
wę zakładu.  Zarówno Burmistrz jak 
i Rada nie ma kompetencji do wyda-
wania zgody na rozbudowę zakładów.  
Szanowni Państwo, ostatnio w prze-
strzeni publicznej pojawiły się też 
głosy, które wprost sugerują, że stro-
na społeczna i Burmistrz dążą do li-
kwidacji zakładu, a w konsekwencji 
do utraty setek miejsc pracy. Pragnę 
stanowczo temu zaprzeczyć!  Bur-
mistrz nie jest przeciwko Valeo, jest 
przeciwko uciążliwościom odorowym 
i być może z tym związanymi zagro-
żeniami dla życia lub zdrowia. Rozwój 
gospodarczy naszej Gminy jest jed-
nym z ważniejszych wyzwań tej ka-
dencji, ale rozwój nie może odbywać 
się za wszelką cenę, a w szczególno-
ści nie za cenę zdrowia mieszkańców, 
czy jakości życia w mieście! Działa-
nia, które podejmuję służą zrówno-
ważonemu rozwojowi miasta. Miasta, 
w którym jest miejsce dla nowocze-
snego, proekologicznego przemy-
słu, ale także, albo przede wszystkim 
miejscem w którym się dobrze żyje. 
Szanowni Państwo, walka o czy-
ste powietrze trwa, razem możemy 
zmienić nasze miasto i zapewnić mu 
zrównoważony rozwój uwzględnia-
jący cele środowiskowe!

Norbert Rzepisko
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

(UMiG)

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Walka o czyste powietrze trwa
 24 czerwca – 23 sierpnia
WAKACJE Z CENTRUM – cykl jednodnio-

wych wycieczek oraz zajęć stacjonarnych dla dzieci 
w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapisy 
w Dziale Realizacji Projektów Kultury CKiS (Pa-
łacyk „Sokół”), tel. 12 276 34 64 oraz w Dworze 
Dzieduszyckich w Radziszowie, tel. 12 256 31 18 
i 12 256 10 82 w godz. 9.00 – 16.00. Więcej infor-
macji na www.ckis.pl.

 29 czerwca:
– Wycieczka Niżne Tatry – Ďumbier (Słowacja) – wyjazd ze Skawiny o godz. 

4.30. Trasa: Sedlo Čertovica – Králička – Chata M. R. Štefánika – Krúpovo sedlo – 
Ďumbier (2043 m) – Krúpovo sedlo – Lúčky. Czas przejścia ok. 9 godzin. Powrót 
przewidziany jest na godz. 21.30.

– Rodzinny wyjazd „Zaczarowany Las” – wycieczka na Jurę Krakowsko-
-Częstochowską – wyjazd ze Skawiny o godz. 7.45. W programie: przejazd tram-
wajami konnymi, pobyt w Zaczarowanym Lesie, animacje plenerowe z aktorami 
Teatru im. Adama Mickiewicza, wizyta w domku Baby Jagi, dyskoteka w „Chacie 
za wsią”, herbata, poczęstunek. Więcej informacji na www.ckis.pl.

 1 lipca – 9 sierpnia
PÓŁKOLONIE W SKAWINIE dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat – różno-

rodne zajęcia przygotowane w ramach czterech turnusów. Harmonogram i infor-
macje o zapisach na www.ckis.pl.

 13 lipca
Wycieczka do Doliny Kieżmarskiej Białej Wody (Tatry Wysokie, Słowa-

cja) – wyjazd ze Skawiny o godz. 5.00. Trasa: Łomnicki Staw – Rakuski Przechód 
– Zielony Staw Kieżmarski – Biała Woda Kieżmarska. Czas przejścia ok. godzin. 
Powrót przewidziany jest na godz. 21.00.

 27 lipca
Wycieczka górska „Tatry Wysokie – Krywań” (Słowacja) – wyjazd ze Skawi-

ny o godz. 4.30. Trasa: Szczyrbskie Jezioro – Jamski Staw – Mały Krywań – Krywań 
(2495 m) – Trzy Studniczki. Czas przejścia ok. 10 godzin. Powrót przewidziany 
jest na godz. 21.00.

 24 sierpnia
Wycieczka na Sławkowski Szczyt (Tatry Wysokie, Słowacja) – wyjazd ze Ska-

winy o godz. 5.00. Trasa: Stary Smokowiec – Sławkowski Szczyt (2453 m) – Stary 
Smokowiec. Czas przejścia ok. 9 godzin. Powrót przewidziany jest na godz. 21.00.

 25 sierpnia godz. 20.00 – amfiteatr przy Pałacyku „Sokół” (Park Miejski 
w Skawinie)

Pola Negri i jej szalona epoka: „Mania” (1918, reż. Eugen Illés), film niemy 
z muzyką na żywo w wykonaniu Czerwie Band. W razie niepogody seans odbędzie 
się w Pałacyku „Sokół”. Wstęp wolny.

 31 sierpnia – Pozowice
DOŻYNKI GMINY SKAWINA – po Mszy Świętej i poświęceniu wieńców 

dożynkowych korowód przejdzie na miejsce imprezy. W dalszej części uroczystości 
odbędą się tradycyjne obrzędy i ceremonia wręczenia wieńców. 

 7 września
Wycieczka „Mała Fatra – Wielki Krywań” (Słowacja) – wyjazd ze Skawiny 

o godz. 5.00. Trasa: Snilovské sedlo – Veľký Kriváň (1709 m) – Bublen – Malý 
Kriváň – Priehyb – dolina Kúr – Krasňany. Czas przejścia ok. 7 godzin. Powrót 
przewidziany jest na godz. 21.00.

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

fot. S. Trzeciak
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POZIOMO:
 2)  lodowy opad, może towarzyszyć 

letnim ulewom
 4)  brak szczęścia, niefart
 7)  przywódca sekty
 8)  specjalista od moralności
 9)  atrakcja nadmorskich kurortów
11)  pokrywa pień drzewa
13)  wymienny w długopisie
15)  leczenie z nałogu
18)  ssąco-tłocząca
19)  orzech z mlekiem
20)  oszklona szafka z eksponatami
24)  ciężkie przeżycie
27)  roślina oleista
30)  porozumienie kończące spór
31)  wycofywanie się wojska z zajętych 

pozycji
32)  niesprawdzona wiadomość

PIONOWO:
PIONOWO:

 1)  port blisko Helu
 2)  może być do żucia
 3)  spód naczynia
 4)  kolor w kartach
 5)  amerykańska marka sprzętu 

narciarskiego i tenisowego
 6)  zimowy znak Zodiaku
10)  cecha bohatera
12)  wojskowe polecenie
13)  krótka wyprawa za miasto
14)  miasto z browarem
16)  wybicie piłki przez bramkarza
17)  smaczny kawałek
21)  mocny argument
22)  graniczy z Chinami
23)  kładka na statek
25)  produkt rozpadu uranu
26)  ściana z cegieł
28)  świadoma część osobowości
29)  klub sportowy z Aten

Być geniuszem oznacza widzieć to, co widzą inni i pomyśleć o tym, o czym nikt inny by nie pomyślał.
 Albert Szent-Györgyi (1893-1986) – węgierski biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł przeboju z latem w tle.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 2 lipca br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl

(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania – całosezonowe karty wstępu  
na teren ORiW „Nad Zalewem” w Kryspinowie

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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SPRZEDAM
DOM 180 M2 

 W KOKOTOWIE 
GMINA WIELICZKA

Działka 10 arów
Możliwość rozliczenia  

2-pokojowego mieszkania.

502 598 296
502 745 645




Firma Handlowa zatrudni 
pracowników na stanowisko 

kasjer-sprzedawca 

Wymagania: książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. 

Oferujemy umowę o pracę, pełny etat. 
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia. 

Kontakt: 885 062 020

Lokalizacja:
- Kraków: os. Sidzina
- Skawina
- Radziszów

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

www.vivasanit.pl

WIZUALIZACJA
3D GRATIS

EKSPOZYCJA 1600 m2


