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Co? Gdzie? Kiedy?

Trwa rekrutacja do IX edycji mię-
dzynarodowego projektu kształcenia 
umiejętności kulinarnych w zakresie 
kuchni śródziemnomorskiej – „Gotuj 
po hiszpańsku II”. Projekt kierowa-
ny jest do mieszkańców Małopolski 
w wieku 18-35 lat, bezrobotnych lub 
biernych zawodowo. Udział w projekcie 
jest BEZPŁATNY. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 31 stycznia 2020 r.

Formy wsparcia przewidziane 
w projekcie:
– KURS J. HISZPAŃSKIEGO 

i przygotowanie przed wyjazdem 
– STYPENDIUM szkoleniowe 

i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
– PRZELOT i ZAKWATERO-

WANIE przez 60 dni w Walencji 
– KIESZONKOWE 
– KURS KUCHNI ŚRÓDZIEM-

NOMORSKIEJ w szkole gastro-
nomicznej 

Gotuj po hiszpańsku – przedostatni nabór

Praktyki kulinarne w Hiszpanii? 
Zgłoś się do projektu!

Fot. Fundacja PROAKTYWNI

– PRAKTYKI w renomowanych 
hiszpańskich restauracjach 

– UBEZPIECZENIE 
– wsparcie mentorów oraz zespołu

Fundacji PROAKTYWNI
Więcej informacji o projekcie 

i formularz aplikacyjny dostępne są 
na stronie internetowej  www.gotuj 

pohiszpansku.pl oraz w biurze projek-
tu Plac Sikorskiego 2 w Krakowie (tel. 
12 200 21 77, e-mail – gotuj@fundacja-
proaktywni.pl).

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

(red)

Grodzki Urząd Pracy w dniach 27 
stycznia – 2 lutego przygotował ofertę 
warsztatów i spotkań informacyjnych, 
popularyzujących wiedzę o zakładaniu 
własnej działalności, tworzeniu nowych 
miejsc pracy, kształceniu ustawicznym 
i wsparciu, na jakie można liczyć w tym 
zakresie. Na niektóre wydarzenia obo-
wiązują zapisy.

Pracownicy Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego SA. oferują po-
moc i opiekę w zakresie funduszy euro-
pejskich, która obejmuje m.in. dopraco-
wanie pomysłu, wybór najlepszego źródła 
finansowania oraz stałą współpracę przy 
realizacji projektu. Pracodawcy mogą też 
skorzystać ze spotkania informacyjnego, 
podczas którego omówione zostaną m.in. 
takie zagadnienia, jak: wsparcie finanso-
we przy tworzeniu nowych miejsc pra-
cy, kształcenie ustawiczne pracodawców 

Fot. materiały prasowe

Grodzki Urząd Pracy

Tydzień spotkań i konsultacji

i pracowników ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. W innym ter-
minie odbędą się konsultacje indywidu-
alne na temat obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących legalnego zatrudnia-
nia cudzoziemców w Polsce. Odbędą się 
również warsztaty poświęcone pomocy 
w rozwoju firmy. Bony na innowacje, in-
ternacjonalizacja, preferencyjne finanso-

wania zwrotne, bony sukcesu, faktoring 
jako narzędzie ułatwiające płynność fi-
nansową, komercyjne formy wsparcia 
oferowane przez MARR – takie tema-
ty zostaną podjęte podczas warsztatów. 
Przewidziano też indywidualne konsul-
tacje. 

Więcej informacji na www.GUP-
krakow.pl. (UMK, red)

W lutym odbędzie się 10. edycja konkursu wiedzy o ży-
ciu i twórczości poetyckiej legendarnego barda „Solidarności” – 
Jacka Kaczmarskiego. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana 
w Krakowie, organizator wydarzenia, zaprasza do udziału mło-
dzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Konkurs sta-
nowi formę promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród 
młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku 
komunizmu.

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie” – to hasło tegorocz-
nego konkursu. Zaczerpnięte zostało z pieśni Jacka Kaczmarskie-
go z 1978 r., zatytułowanej „Kasandra”. Ten wybitny pieśniarz, 
poeta i prozaik pozostawił po sobie bogatą spuściznę, pełną hi-
storycznych i społecznych odniesień, w tym wiersze i teksty pio-
senek. Wciąż jednak wiele pozostaje w niej do odkrycia.

Konkurs składa się z trzech etapów. W ramach pierwszego 
etapu zadaniem uczestników jest napisanie pracy na jeden z te-
matów (do wyboru):
1.  „W przedszkolu naszym nie jest źle” – kreacja, rola oraz sym-

bolika dziecka i młodego człowieka w poezji Jacka Kaczmar-
skiego;

2.  „Moja ze Stwórcą rozmowa jak Syn Jego do drzewa przybi-
ta” – podmiot liryczny poezji Jacka Kaczmarskiego w relacji 
z Bogiem;

3.  „Od lat trzynastu w pełnej izolacji” – Kaczmarski w poezji 
o represji władzy wobec obywateli.

4.  „Łzy źrenicą szuka domu” – homo viator jako motyw w poezji 
Jacka Kaczmarskiego.
Termin przesłania prac upływa 16 lutego. 
Drugi etap (odbędzie się w marcu) to rozmowa o pracy kon-

kursowej, w trakcie której jurorzy ocenią wiedzę uczestnika, doj-
rzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania 
podczas dyskusji. W trzecim etapie (odbędzie się w kwietniu) 
młodzież dokona ustnej analizy i interpretacji jednego z wyloso-
wanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz weźmie 
udział w quizie. 

Punkty zdobyte we wszystkich etapach zostaną zsumowane. 
Zdobywca największej ilości zostanie zwycięzcą. Dla laureatów 
przewidziano nagrody pieniężne. Regulamin oraz szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie CM im. dr. H. Jordana (cmjor-
dan.krakow.pl). (UMK, red)

Fot. materiały prasowe

Konkurs dla młodzieży – zgłoszenia do 16 lutego

Odkrywanie  
Kaczmarskiego na nowo



www.kropka-gazeta.pl 3
Co? Gdzie? Kiedy?

27 stycznia br. w Małopolsce rozpoczynają się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzie-
ży, które podczas ferii pozostają w mieście szkoły, muzea, ośrodki kultury i sportu 
przygotowały bogatą ofertę zajęć (atrakcji, warsztatów, zajęć sportowo-rekreacyj-
nych, wycieczek), także bezpłatnych. Poniżej wybrane propozycje (szczegóły do-
stępne na stronach internetowych placówek):

Kraków na sportowo
 Klub Sportowy Bronowianka przy ul. Zarzecze 124a w dniach 27-31 stycznia 

oraz 3-7 lutego nieodpłatnie udostępni boisko „orlik” (w godz. 11.30-13.00) 
oraz małą halę tenisa stołowego (od godz. 12.30)

 Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA przy ul. Kolnej 2 proponuje promocyj-
ne wejścia na basen w cenie 6 zł/godz. (promocja obejmuje dzieci do lat 16) 
oraz promocyjne wejścia na siłownię w cenie 10 zł. Wraz z Urzędem Miasta 
Krakowa Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA przygotował również ofertę 
2-godzinnych wejść dla dzieci legitymujących się Krakowską Karta Rodziną 
3+. Codziennie w kasie OSiR KOLNA dzieci będą mogły odebrać 10 biletów 
upoważniających do korzystania z basenu na preferencyjnych warunkach.

 Klub Sportowy Nadwiślan w okresie ferii zimowych organizuje zajęcia piłki 
nożnej i tenisa na obiektach przy ul. Koletek 20 oraz kajakarstwa na przystani 
przy ul. Kościuszki 16.

 Com-Com Zone Prokocim przy ul. Kurczaba 29 proponuje programy: Aktyw-
ne Ferie Zimowe (półkolonie w cenie 420 zł); Zimowe Tanie Pływanie (wstęp 
w cenie 8 zł); Rodzinne sanowanie; Ferie Taniej (indywidualna nauka pływania 
dla dzieci i młodzieży

 Com-Com Zone Na Kozłówce przy ul. Facimiech 32 proponuje: Ferie Bez 
Nudy (bilety, karnety dla dzieci, młodzieży w cenach promocyjnych)

 Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6 proponuje półkolonie obej-
mujące gry, zabawy, wycieczki, naukę pływania, drugie śniadanie, obiad w cenie 
499 zł oraz bilety na pływalnię za 6 zł, a intensywny kurs nauki pływania w cenie 
165 zł za 5 zajęć. Zajęcia, które mają na celu promocję aktywności fizycznej będą 
bezpłatne dla wszystkich dzieci.

 Programy zajęć na ferie przygotował Krakowski Szkolny Ośrodek Spor-
towy przy al. Powstania Warszawskiego 6 oraz jego filie w Kurdwanowie 
Nowym, Śródmieściu i Nowej Hucie, a także Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Kraków „Wschód” i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków 
„Zachód”.

Akcja „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami 2020” 
To propozycja bezpłatnych zajęć sportowych, plastyczno-ceramicznych, 

warsztatów kulinarnych, dziennikarskich, muzycznych oraz wycieczek i zabaw 
na świeżym powietrzu. Miejsce Kärcher Hala Cracovii – Centrum Sportu Osób 
Niepełnosprawnych przy al. Focha 40. Informacje na stronie internetowej www.
polandbusinessrun.pl oraz pod numerem telefonu 609 915 005.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 
CKiS przygotowało ofertę jednodniowych wycieczek oraz zajęć stacjonarnych 

dla dzieci ze szkół podstawowych. Zapisy: Dział Realizacji Projektów Kultury (Pa-
łacyk „Sokół”) osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 12 276 34 64 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Szczegóły na www.ckis.pl oraz pod numerem 
tel. 12 276 34 64.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 
W czasie tegorocznych ferii zimowych zaprasza do zapoznania się z fascynują-

cym światem archeologii. Zimowa przygoda w Pompejach to cykl zajęć dla dzieci 
i młodzieży specjalnie przygotowany na tę okazję. Zajęcia zaplanowane są ponie-
działku do piątku o godz. 12.00. Oferta skierowana jest dla osób indywidualnych. 
Proponowany wiek uczestników: od 10 do 14 lat. Cena: 10 zł od dziecka. Na za-
jęcia wymaga jest wcześniejsza rezerwacja: tel. (12) 422 71 00, wew. 3 lub 143 (od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00), email: rezerwacja@ma.krakow.
pl. Ponadto istnieje możliwość przygotowania zajęć dla grup zorganizowanych na 
dowolny temat z oferty edukacyjnej „całorocznej” oraz z oferty „zimowej”, w innej 
godzinie niż 12.00. Więcej informacji na stronie internetowej www.ma.krakow.pl.

(UMK, red)

Zimowe ferie w mieście 

Nie muszą być nudne
Krakowski ogród zoologiczny za-

prasza na rodzinne spacery. Na zimowej 
ścieżce można zobaczyć wiele zwierząt, 
m.in.: uchatki patagońskie, pingwiny, 
lisy polarne, wielbłądy, tygrysy amur-
skie, irbisy, sowy śnieżne oraz renifery.

Wiele z nich to gatunki zagrożone 
wyginięciem i chronione. Warto przyj-
rzeć się, jak przygotowały się do zimy 
(zmieniły futra lub nabrały masy) i jak 
się efektownie prezentują o tej porze 
roku.

Każdy, kto zdecyduje się na wi-
zytę w zoo i spacer ścieżką zimowego 
zwiedzania, w kasie otrzyma specjalnie 
przygotowaną mapkę. Można ją także 
pobrać ze strony internetowej  ogrodu 
zoologicznego (www.zoo-krakow.pl).

W zoo na wybiegach zobaczymy 
nie tylko zwierzęta z zimowej trasy. 
W pogodne i cieplejsze dni pojawiają 
się także zebry, kangury czy antylopy. 

Fot. zoo-krakow.pl

Fot. materiały prasowe

Propozycja krakowskiego ZOO

Ścieżka zimowego zwiedzania

Ponadto na zwiedzających w ciepłych 
pawilonach codziennie czekają miesz-
kańcy egzotarium (gady, płazy i ryby), 

małpiarni, nocnego pawilonu czy żyra-
fiarni.

 (UMK, red)

Park Jordana w Krakowie

Lodowe  
ferie 

Ślizgawka, mała lodowa tafla dla 
maluchów oraz lodowa ścieżka re-
kreacyjna – takie atrakcje czekają na 
wszystkich biorących udział w V edycji 
programu „Ferie lodowe w parku Jor-
dana”.

Impreza, której pomysłodawcą jest 
Klub Sportowy Cracovia 1906, organi-
zowana jest w okresie ferii zimowych 
już od pięciu lat. Cieszy się ogromną 
popularnością dzieci, młodzieży i stu-
dentów.

Zgodnie z propozycją klubu, w cza-
sie ferii zimowych, uczniowie krakow-
skich szkół będą mogli bezpłatnie ko-
rzystać z lodowych atrakcji w godzinach 
10.00–14.00.

Przypominamy, że ślizgawka jest zlo-
kalizowana w południowo-wschodniej 
części parku Jordana przy al. 3 Maja 11a.

(UMK, red)

Lubisz jazdę na łyżwach? Chcesz 
się poczuć jak gwiazda na lodzie? 
A może szukasz dodatkowych atrak-
cji podczas ferii zimowych? TAURON 
Areny Kraków zaprasza na lodowisko 
od 28 stycznia do 2 lutego w godz. 
8.00-22.30 (kasy czynne od godz. 7.30)

Po każdej godzinie ślizgawki będą 
przeprowadzane półgodzinne przerwy 
techniczne. Na lodowisko można wejść 
od strony wjazdu południowego (brama 
nr 7) TAURON Areny Kraków.

Kup bilet i wypożycz łyżwy:
– bilet normalny: 10 zł
– bilet ulgowy (dla dzieci, młodzieży 

szkolnej do 18. roku życia i senio-
rów): 7 zł

– bilet dla osób posiadających Kra-
kowską Kartę Rodzinną 3+ lub 
Kartę Dużej Rodziny: 3 zł

– wypożyczenie łyżew dla dzieci i do-
rosłych: 10 zł, 

– wypożyczenie kasku: 5 zł

– wypożyczenie pingwinków uła-
twiających jazdę dzieciom: 10 zł

– ostrzenie łyżew: 15 zł
– szatnia z depozytem (nieobowiąz-

kowa): 4 zł
Do dyspozycji gości są bezpłatne 

miejsca parkingowe. Szczegółowe infor-
macje są dostępne na stronie interneto-
wej tauronarenakrakow.pl. (UMK, red)

Lodowisko w TAURON Arenie Kraków

Pora na łyżwy… 

pixabay.com
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18 grudnia ubiegłego roku Rada 
Miasta Krakowa przyjęła budżet na 2020 
rok wraz z autopoprawką przygotowaną 
przez prezydenta. Głos za oddało 25 rad-
nych, przeciw było 17. Na ostatniej prostej 
do budżetu weszło wiele mniejszych, ale 
ważnych dla mieszkańców inwestycji – to 
m.in. modernizacja szkół, boisk i placów 
zabaw, budowa chodników i osiedlowych 
parkingów, wybiegi dla psów czy rewita-
lizacja zieleni.

Pierwotnie plan wydatków miasta 
ogółem miał sięgnąć 6 mld 657 mln zł. 
Jednak w toku prac nad budżetem radni 
zgłosili łącznie 470 poprawek. Dużą część 
tych propozycji prezydent Jacek Maj-
chrowski uwzględnił w autopoprawce do 
budżetu – 176 zadań weszło w całości, 47 
– częściowo, a 7 – przez poszerzenie ich 
dotychczasowego zakresu. Ponieważ rada 
miasta zmiany te przegłosowała, przy-
szłoroczne wydatki Krakowa wzrosły do 
poziomu 6 mld 734 mln zł.

Prezydencka autopoprawka opiewa 
na kwotę 77 mln zł i pozwoli sfinanso-
wać wiele mniejszych, ale ważnych dla 
mieszkańców zadań w takich obsza-
rach, jak: infrastruktura drogowa, piesza 
i rowerowa, zagospodarowanie terenów 
zielonych czy modernizacja obiektów 
oświatowych, w tym sal gimnastycz-
nych, boisk i placów zabaw. W ramach 
autopoprawki do budżetu dodano środ-
ki m.in. na program modernizacji dróg 
(20 mln zł), budowę parkingów osiedlo-
wych w Nowej Hucie (2 mln zł), pro-
gram budowy chodników (dodatkowe 
2 mln zł), budowę wybiegów dla psów 
(700 tys. zł), tworzenie parków kieszon-
kowych (dodatkowe 2,5 mln zł) czy 
termomodernizację obiektów oświato-
wych (dodatkowe 2 mln zł).

W przyszłym roku dochody miasta 
sięgną ogółem 6 mld 254 mln zł, a wydatki 
– 6 mld 734 mln zł. Lwia część wydatków, 
bo aż 5 mld 496 mln zł, to wydatki bieżące, 
które zapewniają sprawne funkcjonowa-
nie i utrzymanie miasta na odpowiednim 
poziomie.

– Największą pozycję stanowi edukacja, 
która pochłania około 26 proc. ogółu wydat-
ków bieżących. Wydatki w tej sferze rosną 
o około 100–150 mln zł z roku na rok. Do 
realizacji zadań objętych subwencją oświa-
tową miasto w 2019 r. dopłaciło z własnego 
budżetu około 430 mln zł – mówi prezy-
dent Krakowa Jacek Majchrowski.

Na oświatowe wydatki bieżące zapla-
nowano w 2020 roku kwotę około 1 mld 
682 mln zł (dla porównania w 2019 r. było 
to 1 mld 535 mln zł).

W przyszłym roku znacząco wzrosną 
wydatki bieżące na wsparcie dla rodzin – 
do wysokości 933 mln zł (dla porównania 
w 2019 r. było to 528 mln zł). Wydatki 
bieżące na transport i łączność wyniosą 
763 mln zł. Jeżeli chodzi o procentowy 
udział tych kategorii w strukturze wydat-
ków bieżących, to przedstawia się on na-
stępująco: edukacja – 30,6 proc., rodzina – 
17 proc., a transport i łączność – 13,9 proc.

– Naszą intencją było ograniczanie wy-
datków bieżących. Proszę zauważyć, że wy-
raźny wzrost w tym zakresie następuje tyl-
ko na tych zadaniach, które są finansowane 
ze środków rządowych, takich jak program 
500+. W przyszłym roku na realizację tego 
programu zaangażowane zostaną środki 
w wysokości około 700 mln zł, one przej-
dą przez kasę miasta i będą wyższe od te-
gorocznych o około 400 mln zł. Stąd bierze 
się znaczący wzrost wydatków w obsza-
rze „Rodzina”. Natomiast wydatki bieżące, 
które miasto pokrywa z dochodów własnych, 

trzymane będą w ryzach – wyjaśnia zastęp-
ca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Plan wydatków inwestycyjnych – po 
wprowadzeniu autopoprawką dodatko-
wych zadań na łączną kwotę 70 mln zł 
– ostatecznie zamknął się na poziomie 1 
mld 238 mln zł.

– Na kształt programu inwestycyjne-
go miasta wpływ ma bardzo duży, bo wy-
noszący około 25–30 proc., wzrost kosztów 
materiałów budowlanych, robocizny i ener-
gii elektrycznej. Z tego powodu konieczne 
było urealnienie, czyli dostosowanie plano-
wanych nakładów finansowych do sytuacji 
w branży budowlanej – tłumaczy prezy-
dent Majchrowski.

Wśród  inwestycji strategicznych, 
czyli takich, których realizacja będzie 
miała znaczenie w skali całego miasta, 
dominują zadania związane z systemem 
transportowym. W budżecie zarezerwo-
wano środki na rozbudowę ulic: Igołom-
skiej, Kocmyrzowskiej i Myślenickiej, 
a także na rozbudowę alei 29 Listopada. 
Inne duże przedsięwzięcia to budowa linii 
tramwajowej Krowodrza Górka – Górka 
Narodowa, modernizacja torowisk wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz prze-
budowa stacji kolejowej SKA Swoszowi-
ce wraz z budową parkingu Park & Ride.

W przyszłorocznym budżecie 
uwzględniono środki na trzy inwestycje 
strategiczne w obszarze kultury, a mia-
nowicie: rewaloryzację siedziby Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, gdzie powstanie no-
woczesne muzeum nauki i techniki, re-
waloryzację Pałacu Krzysztofory oraz 
budowę Centrum Muzyki. Istotnym 
przedsięwzięciem strategicznym w za-
kresie sportu będzie budowa basenu przy 
ul. Eisenberga.

(UMK, red)

Budżet Krakowa na 2020 rok

Największe środki na edukację

Zalew Bagry jest bardzo popular-
nym miejscem rekreacji krakowian, 
zwłaszcza w okresie letnim. Położony 
w dzielnicy XIII Podgórze, jest jednym 
z największych zbiorników wodnych na 
terenie miasta. Przez długie lata teren 
wokół zalewu był mocno zaniedbany, 
ale od pewnego czasu ta sytuacja zmie-
nia się. Kolejnym etapem będzie mo-
dernizacja plaży. 

Podczas V edycji Budżetu Obywa-
telskiego Kraków w 2018 roku projekt 
pn. „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi 
– plaża i toalety” wśród propozycji ogól-
nomiejskich uzyskał piątą liczbę głosów 
i został zakwalifikowany do realizacji. 
Jego wartość to 1 500 000 zł.

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Plaża na Bagrach

Jest projekt, będzie przetarg

W ostatnich tygodniach poznali-
śmy projekt architektoniczny plaży na 
Bagrach, który realizowany będzie w ra-
mach zwycięskiego zadania. Moderni-
zacja zakłada m.in. stworzenie nowej 
piaszczystej plaży, budowę toalet, prze-
bieralni oraz pryszniców. 

– Mamy nadzieję, że projekt przy-
padnie do gustu wypoczywających na pla-
ży, a sama jego realizacja zwiększy kom-
fort wypoczynku nad Bagrami – mówi 
Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni 
Miejskiej.

W pierwszym kwartale br. ZZM 
planuje ogłoszenie zamówienia pu-
blicznego na wykonanie robót budow-
lanych. (UMK, red)

Nowe przepisy od 1 stycznia br.

Kary za niezarejestrowanie pojazdu

Podwyżki dla pracowników krakowskiej oświaty samorządowej

Obejmą ponad 4 tysiące osób
Miasto zwiększyło od 1 stycznia pulę na wynagrodzenia 

zasadnicze pracowników administracji i obsługi zatrudnionych 
w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych. Taką 
decyzję podjął prezydent Jacek Majchrowski. Podwyżki obejmą 
ponad 4 tysiące osób, a Kraków przeznaczy na nie w tym roku 
łącznie 16,33 mln zł.

Pula na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników 
samorządowych szkół i placówek oświatowych została ustalona 
w wysokości 200 zł na każdy pełny etat. Łączne skutki jej wpro-
wadzenia wyniosą 16,33 mln zł i będą dotyczyć ponad 4 tysięcy 

pracowników. Środki uwzględnione są w planach finansowych 
jednostek na 2020 r. i pochodzą z dochodów własnych miasta 
Krakowa. Łączną pulą pieniędzy na podwyżki w danej placów-
ce dysponuje dyrektor, który ostatecznie decyduje o wysokości 
wzrostu wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

Podwyżki wprowadzone przez miasto są niezależne od re-
gulacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej 
w 2020 r. (UMK, red)

Kraków jako pierwsze miasto w tej 
części Europy przeprowadził innowa-
cyjne badania emisji spalin metodą tele-
detekcji. Podobne analizy zostały wcze-
śniej zrealizowane w Londynie i Paryżu. 
Wyniki są jednoznaczne: największe 
przekroczenia norm pochodzą z pry-
watnych busów i autobusów.

Badania zostały zrealizowane 
w czerwcu 2019 r. Urządzenie pomiaro-
we badało skład wyziewów z samocho-
dów pod kątem szkodliwych substancji, 
tj. dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, 
tlenku azotu, tlenku węgla, węglowodo-
rów czy cząsteczek stałych PM.

– Jest to metoda umożliwiająca maso-
we badanie emisji spalin bez konieczności 

Prywatne busy i autobusy najbardziej szkodliwe

Innowacyjne badania spalin
zatrzymywania samochodów – zazna-
cza Łukasz Franek, dyrektor Zarządu 
Transportu Publicznego.

Pomiary realizowano na Alejach 
Trzech Wieszczów i ul. Księcia Józefa. 
W czasie 16-dniowej kontroli zrealizo-
wano 103 tys. ważnych pomiarów.

Z przeprowadzonej analizy wyni-
ka, iż autobusy komunikacji publicznej 
Euro 6 spełniają rygorystyczne normy 
w przypadku emisji tlenków azotu czy 
cząsteczek stałych PM i są najbardziej 
ekologicznymi pojazdami poruszający-
mi się po Krakowie.

Średnie emisje substancji toksycz-
nych z pojazdów osobowych, lekkich 
pojazdów dostawczych, autobusów pry-

watnych i ciężarówek przekraczają nor-
my Euro w znacznie większym stopniu 
niż ma to miejsce w przypadku autobu-
sów komunikacji miejskiej.

– Mamy duży problem na poziomie 
regionalnym. Niewątpliwie transport 
spoza Krakowa jest obecnie głównym no-
sicielem zanieczyszczeń komunikacyjnych 
w naszym mieście. Będziemy współpra-
cować z samorządem wojewódzkim i or-
ganami władz państwowych, by zmienić 
prawo w tym zakresie – mówi Andrzej 
Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki 
społecznej i komunalnej.

W związku z tym Kraków wspólnie 
z Krakowskim Alarmem Smogowym 
zwrócą się z apelem do rządu o opra-
cowanie programu rządowego wyzna-
czającego normy emisji w prywatnym 
transporcie publicznym.

(UMK, red)

Nawet 1000 zł kary dla właścicieli po-
jazdów, którzy w wymaganym terminie 30 
dni nie zgłoszą w Urzędzie Miasta Kra-
kowa sprzedaży lub zakupu pojazdu oraz 
nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego 
z zagranicy, zakładają zmiany w przepi-
sach, które weszły w życie 1 stycznia br. 
Wynikają one z nowelizacji ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, przygotowanej przez 
Ministerstwo Środowiska.

Przepisy o karach obowiązują od 1 
stycznia 2020 r., czyli dotyczą tylko osób 
lub firm, które kupiły pojazd po 31 grud-
nia 2019 r. Transakcje dokonane wcze-
śniej niż 30 dni przed datą wejścia w życie 
przepisów o karaniu nie będą sprawdzane.

Co będzie podlegać karze:
• niezgłoszenie zbycia pojazdu zare-

jestrowanego w kraju w ciągu 30 od 
daty sprzedaży.
Zgłosić sprzedaż powinny również te 

osoby (firmy), które są pośrednikami, tzn. 
kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie 
i sprzedają kolejnemu nabywcy. 

• niezgłoszenie nabycia pojazdu zare-
jestrowanego w kraju w ciągu 30 dni 
od daty zakupu.
Podobnie, jak przy sprzedaży, każdy 

kto kupi pojazd zarejestrowany w kra-
ju, ma obowiązek zgłosić kupno pojaz-
du. Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy 
również tych osób, bądź firm, które są po-
średnikami. 
• niezarejestrowanie pojazdu spro-

wadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego UE, w ciągu 30 dni 
od dnia jego sprowadzenia do kraju.
Wstępne szacunki wskazują, że ilość 

spraw realizowanych przez Wydział 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK 
zwiększy się o około 50 000-60 000 rocz-
nie (obecnie tylko ok. 40% mieszkańców 
zgłasza zbycie pojazdu, nikt nie zgłasza 
nabycia, a dojdą jeszcze zgłoszenia od po-
średników), wzrośnie także jednostkowy 
czas rejestracji pojazdu, bo pracownicy 
wydziału będą wprowadzać do systemu 
dane z umów pośrednich. (UMK, red)

Wszystko o Strefie Płatnego Parkowania

Informacje w jednym miejscu
Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa uruchomiono spe-

cjalną zakładkę poświęconą Strefie Płatnego Parkowania. Mieszkańcy w jednym 
miejscu znajdą tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące SPP, m.in.: ile i gdzie 
zapłacą za parkowanie, gdzie rozmieszczone są parkometry, jakich dokumentów 
potrzebują, aby kupić abonament.

W przygotowaniu jest sekcja poświęcona parkingom na terenie miasta. ZDMK 
wprowadził również kilka zmian organizacyjnych w obsłudze strefy, aby usprawnić 
proces obsługi mieszkańców.

Wszelkie informacje poświęcone SPP są dostępne również w aplikacji Kraków.
pl, która dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS. (UMK, red)
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ul. Grota Roweckiego 7C, Kraków-Ruczaj
(w pobliżu skrzyżowania z ul. Kobierzyńską)
ul. Grota Roweckiego 7C, Kraków-Ruczaj

Metoda polega na zmobilizowaniu organizmu do samo-
leczenia poprzez mikroprądy o różnych częstotliwościach 
wytwarzane przez Healy – urządzenie, które analizuje i roz-
poznaje obszary ciała wymagające interwencji oraz wsparcia 
w leczeniu. W nieinwazyjny sposób wpływa na poprawę na-
szego samopoczucia oraz zdrowia, a tym samym także na 
poprawę jakości życia.

Healy wspiera leczenie ostrych i przewlekłych stanów 
chorobowych, takich jak:
– ból różnego pochodzenia,
– fibromialgia,
– migrena,
– zaburzenia snu,
– objawy sercowo-naczyniowe,
– żołądkowo jelitowe,
– neurologiczne,
– zaburzona równowaga psychiczna,
– i inne.

Terapia Healy pomaga przywrócić równowagę energe-
tyczną i zregenerować oraz wzmocnić organizm. Pomaga też 
zwiększyć witalność czy przygotować ciało do wytężonej pracy 
zawodowej, nauki i sportu; poprawić koncentrację, ale i odzy-
skać spokój wewnętrzny, zrelaksować się i uwolnić od stresu, jak 
również skorygować produkcje ważnych dla organizmu hormo-
nów odpowiedzialnych np. za jakość skóry, włosów i paznokci.

Healy to urządzenie medyczne. Posiada polski certyfi-
kat Medyczny klasy IIA (Medycyna Komplementarna i Al-
ternatywna wg rezolucji Rady EU nr 1206).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
572 529 914 lub na profilach Facebook:
–  HealyAnn 
– Harmonii Zmysłów Ośrodka Wspierania Rozwoju 

(z siedzibą Kraków-Ruczaj)
Anna Sermet

terapeuta 
medycyny komplementarnej i alternatywnej

Mikroprądy nieinwazyjnym  
wsparciem w leczeniu

Healy dostępne już w Krakowie

Od 2 stycznia br. na osiedlu Kliny, 
przy ul. Anny Szwed Śniadowskiej 42 
w Krakowie rozpoczęła swoją działal-
ność nowa przychodnia podstawowej 
opieki zdrowotnej. Działa w ramach 
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Kraków-Południe, któ-
ry na podstawie kontraktu z NFZ 
udziela bezpłatnych świadczeń me-
dycznych. 

W przychodni od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 
przyjmują lekarze medycyny rodzin-
nej oraz pediatrzy. Istnieje również 
możliwość skorzystania z usług pielę-
gniarki lub położnej środowiskowej. 

Ponadto w nowej placówce 
znajduje się punkt pobrań do ba-
dań diagnostycznych (działający  
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 
10.30), gdzie zadeklarowani pacjenci 
oraz wszystkie zainteresowane osoby 

REKLAMANZOZ Kraków-Południe na Klinach

Nowa przychodnia już przyjmuje pacjentów

mogą wykonać badania, których wyni-
ki udostępniane są też on-line. 

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 12 265 40 30.  (AWP)
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Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Trwa kolejny etap realizacji inwe-
stycji cmentarnej w Podgórkach Ty-
nieckich. Obok istniejącej spopielarni 
powstaje nowy budynek ceremonialny.

Pierwsza w Krakowie spopielarnia 
zwłok zlokalizowana w Podgórkach Ty-
nieckich została uruchomiona wiosną 
2016 roku. Spopielarnia to pierwszy ele-
ment dużego projektu inwestycyjnego, 
który jest realizowany w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego w try-
bie koncesji na roboty budowlane, we 
współpracy pomiędzy Gminą Kraków 
a konsorcjum firm w składzie: Centrum 
Pogrzebowe Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsię-

biorstwo Usług Pogrzebowych KLEP-
SYDRA T. Salski i D. Salska z Łodzi, 
Urciuoli Group`s S.R.L. z Włoch. Do-
celowo, w ramach całego projektu po-
wstanie jeszcze budynek ceremonialny, 
kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza.

Wartość całego projektu to 24,5 
mln zł. Koszty pokrywa konsorcjum, 
które może pobierać przez kilkadzie-
siąt lat korzyści finansowe wynikające 
z działalności cmentarza i spopielarni. 
W ramach współpracy Miasto prze-
kazało teren oraz wybudowało i prze-
budowało część ul. Podgórki Tynieckie 
oraz ul. Wielogórskiej, wykonało par-

king dla 89 samochodów. Przy okazji, 
urzędnicy nasadzili w tym rejonie po-
nad 200 drzew.

Niedawno inwestycja cmentarna 
weszła w kolejną fazę. Rozpoczęła się 
budowa domu ceremonialnego, gdzie 
będą się odbywać uroczystości poże-
gnania zmarłych. Obecnie, dla tych 
celów, wygospodarowana jest niewiel-
ka przestrzeń w budynku spopielarni. 
Nowo budowany dom pożegnań będzie 
budynkiem parterowym o powierzchni 
całkowitej 725 m kw. Oddanie do użyt-
ku planowane jest w 2020 roku.

(UMK, red)

Podgórki Tynieckie

Kolejny etap inwestycji

Stan zaawansowania prac nad 
drugim etapem osiedla komunalnego 
Przyzby-Zalesie wskazuje, że realiza-
cja zadania zakończy się w pierwszym 
kwartale br. Do użytku oddanych zo-
stanie kolejnych 178 mieszkań.

W mieszkaniach prowadzone są 
prace wykończeniowe. Standard wy-
kończenia lokali należących do mia-
sta różni się od tzw. standardu dewe-
loperskiego. W przypadku nowych 
mieszkań komunalnych obejmuje on 
pomalowanie ścian, ułożenie pane-
li podłogowych, płytek naściennych 
w kuchni i łazienkach, a także montaż 
kontaktów i włączników oświetlenia 
oraz oświetlenia w łazience. W kuch-
niach do montażu przygotowany jest 
zlew i piecyk elektryczny z piekarni-

kiem i czterema palnikami. W łazien-
kach są toalety, umywalki, wanny lub 
brodziki, a także specjalne uchwyty 
w mieszkaniach dla osób z niepełno-
sprawnością ruchową.

Z zewnątrz budynki są wykończo-
ne – wszystkie mają dachy i położony 
tynk, kończą się także prace związane 
z układem drogowym i parkingami oraz 
aranżacją przestrzeni wspólnych.

Przypomnijmy: 179 mieszkań zre-
alizowanych w ramach pierwszego eta-
pu osiedla zostało przekazanych miastu 
11 grudnia 2019 r. Realizacja zadania 
trwała od jesieni 2017 roku. W cią-
gu dwóch lat powstały cztery budyn-
ki mieszkalne i jeden budynek miesz-
kalno-usługowy z miejscem na żłobek 
i bibliotekę. Wykonany został też układ 

drogowy osiedla, zaaranżowana więk-
sza część terenu zielonego, powstał też 
plac zabaw o powierzchni 165 m2.

W przypadku żłobka, na począt-
ku 2020 roku ZIM będzie chciał ogło-
sić przetarg na zagospodarowanie po-
mieszczeń. Udostępnienie nowego 
miejsca dla maluchów planowane jest 
na połowę 2020 roku. Docelowo na 
osiedlu Przyzby-Zalesie będzie mo-
gło zamieszkać 357 rodzin. Do ich 
dyspozycji będzie łącznie 240 miejsc 
postojowych, w tym 21 dla osób nie-
pełnosprawnych, a także plac zabaw. 
Komunalne osiedle nie zostanie ogro-
dzone, więc cała infrastruktura dostęp-
na będzie dla mieszkańców sąsiednich 
osiedli.

(UMK, red)

Ruczaj: osiedle Przyzby-Zalesie

II etap budowy bliżej końca

Rusza rozbudowa ulicy Mieczysła-
wa Wrony na odcinku od ulicy Edwarda 
Warchałowskiego do ulicy Chlebniczej. 
W poniedziałek, 20 stycznia br. rozpo-
częto prace związane z budową sieci 
wodociągowej.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa, ze względu na realizację in-
westycji wystąpią zmiany w organizacji 
ruchu drogowego. Drogowcy wprowa-
dzą punktowe zamknięcia kilkudzie-
sięciometrowych odcinków jezdni. 
Zmiany te będą obowiązywać do koń-
ca maja br.

Ulica Wrony to główna droga w po-
łożonej na terenie Dzielnicy VIII Dęb-
niki Sidzinie. Po wieloletnich staraniach 
zostanie kompleksowo odnowiona. Na 
odcinku od ulicy Warchałowskiego do 
ulicy Chlebniczej pojawi się nowa na-
wierzchnia jezdni, a także obustronne 
chodniki.

 (UMK, red)

Sidzina

Rozbudowa ulicy  
Mieczysława Wrony 

Od soboty, 25 stycznia do ponie-
działku, 17 lutego br. prowadzony bę-
dzie remont torowiska przy hali Koro-
ny na ulicy Kalwaryjskiej. Dodatkowo 
od 25 do 28 stycznia wymieniana bę-
dzie zwrotnica przy pętli „Łagiewniki”. 
W związku z tym zmieniona zostanie 
organizacja ruchu samochodowego, wy-
łączona będzie także komunikacja tram-
wajowa na ulicach Wadowickiej, Kalwa-
ryjskiej i Limanowskiego. W zamian 
kursować będą autobusy zastępcze.

Kierowcy poruszający się w tym re-
jonie nie będą mieli możliwości skrę-
tu w lewo z ul. Legionów Piłsudskie-
go (od strony mostu) w ul. Kalwaryjską 
oraz skrętu w lewo z ul. Kalwaryjskiej 

w ul. Celną na wysokości ul. Legionów 
Józefa Piłsudskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej 
będą spore, m.in. powstanie tymczaso-
wy przystanek na ul. Rzemieślniczej, na 
trasie „Łagiewniki” – „Plac Bohaterów 
Getta” kursować będzie zastępcza li-
nia autobusowa nr 711, zmienią się tra-
sy tramwajów jeżdżących z pętli Borek 
Fałęcki i Czerwone Maki (np. linii nr 8, 
17, 18), niektóre linie zostaną zwieszo-
ne (np. linia nr 11). Warto więc zapo-
znać się z rozkładami jazdy na stronach 
Zarządu Transportu Publicznego czy 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji w Krakowie, aby uniknąć przy-
krych niespodzianek. (UMK, red)

Fot. krakow.pl

Istotne dla mieszkańców Dzielnicy VIII

Remont torowiska w Podgórzu
W ubiegłym roku uzyskano pozwo-

lenie na realizację prac na całym zakresie 
Trasy Łagiewnickiej. Dzięki temu roz-
winięto front robót i uzyskano zaawan-
sowanie prac na poziomie 50 proc.

– Prace najbardziej zaawansowane są 
w rejonie ul. Turowicza, gdzie wykonana 
jest konstrukcja tunelu pod tą ulicą oraz to-
rowisko ją przecinające. Zakładamy, że na 
przełomie pierwszego i drugiego kwarta-
łu 2020 r. oddamy kierowcom obie jezdnie 
ul. Turowicza – informował pod koniec 
ubiegłego roku Krzysztof Migdał, inży-
nier kontraktu, Trasa Łagiewnicka SA.

Jednocześnie wykonawca realizuje 
zarówno nowy most nad rzeką Wilgą, jak 
i konstrukcję tunelu pod zachodnią jezd-
nią ul. Zakopiańskiej, intensywne prace 
związane z budową tuneli prowadzone 

są także pomiędzy ulicami Zakopiańską 
a Grota Roweckiego. Od strony Ruczaju 
trwa wykonywanie stropu tunelu.

– Z technicznego punktu widzenia 
rejon ul. Zakopiańskiej jest najbardziej 
skomplikowany, jednak roboty postępują 
i w przyszłym roku planujemy zakończyć 
prace, które powodują utrudnienia w ru-
chu dla jadących ul. Zakopiańską – pod-
kreśla Krzysztof Migdał.

Obecnie prowadzone są również 
m.in. intensywne roboty przygotowaw-
cze do przełożenia Wilgi do nowego 
koryta, co ma nastąpić na przełomie lu-
tego i marca br. Ta operacja jest potrzeb-
na, aby dokończyć budowę najdłuższe-
go z tuneli, którym pojadą samochody 
i tramwaje. Będzie to drugi tunel tram-
wajowy w Krakowie. Pierwszym jest 

podziemna trasa od ronda Mogilskiego 
przez Dworzec Główny do przystanku 
„Politechnika”.

– Przełożenie koryta Wilgi planuje-
my na przełomie lutego i marca tego roku. 
Obecnie prowadzone są prace związa-
ne z umocnieniem nowego koryta rzeki 
o długości około 550 metrów, które bę-
dzie przebiegało pod dwoma nowymi 
obiektami mostowymi. Chodzi o mosty 
wzdłuż linii kolejowej oraz wzdłuż uli-
cy Zakopiańskiej – informuje Krzysztof 
Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka. 
– Od strony ulicy Ludwisarzy koryto zo-
stanie zakończone podniesieniem obwa-
łowań. Będzie to wykonane w taki sposób, 
by płynąca Wilga, spiętrzając się na łuku, 
nie zalewała sąsiednich nieruchomości – 
dodaje. (UMK, red)

Trasa Łagiewnicka

Prace trwają na wielu frontach
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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@gminaskawina.pl, 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

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

eSkawina – aplikacja mobilna Urzędu Miasta i Gminy

Chcesz wiedzieć więcej?

 27 stycznia – 7 lutego FERIE Z CENTRUM
 Oferta jednodniowych wycieczek i zajęć stacjonarnych dla dzieci w wieku szko-

ły podstawowej. Szczegóły: www.ckis.pl, tel. 12 276 34 64. 
 KULIGI Z CKiS – wyjazd ze Skawiny godz. 9.00 (zapisy na www.ckis.pl):

– 2 lutego – Zbójnicki z zaaranżowanym „napadem”, poczęstunek, 
– 15 lutego – Rodzinny (przejażdżka saniami, zabawa z góralami, śpiewy 

i tańce oraz program animacyjny dla dzieci).
 22 lutego godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7) – 

Spektakl Teatru MASKA: „Mirandolina”. Bezpłatne wejściówki w Dziale 
Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64.

Straż miejska i urzędnicy w Skawinie sprawdzają czym 
mieszkańcy palą w swoich kotłowniach. W tym sezonie 
grzewczym przeprowadzono do tej pory ponad 500 kontroli. 
Docelowo ma się ich odbyć ponad 1500.

Skawina walczy z niską emisją. Straż miejska wspólnie 
z pracownikami Wydziału Ochrony Powietrza kontrolują 
domowe kotłownie. Sprawdzają, czy mieszkańcy nie spalają 
śmieci oraz innych zakazanych rzeczy, np. mebli, flotu, czy 
mułu. Kontrole mają nie tylko na celu znalezienie i ukara-
nie osoby używającej trujących substancji, ale też edukację 
i doradztwo. Obecny na miejscu pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy zachęca właściciela kopciucha do wymiany starego 
kotła na nowy. Pomaga w tym szereg dofinansowań ze środ-
ków gminnych oraz programów „STOP SMOG” i „Czyste 
Powietrze”. Urzędnik przypomina też mieszkańcom, że do 
2022 roku na mocy uchwały antysmogowej muszą zostać zli-
kwidowane wszystkie kopciuchy. 

Kontrole odbywają się 7 dni w tygodniu, również poza 
godzinami pracy urzędu. W ramach prowadzonej w Skawi-
nie akcji „Mój sąsiad już nie truje” mieszkańcy są zachęcani 
do wskazywania budynków, w których może być spalane nie-
dozwolone paliwo. Taka informacja jest w pełni anonimowa, 
a kontrola odbędzie się w wielu domach na całej ulicy, dzięki 
czemu nie ma ryzyka, że potencjalny winowajca domyśli się, 
kto wezwał straż miejską. 

W poprzednim sezonie grzewczym ponad 1/4 wszyst-
kich kontroli pieców w gminach wokół Krakowa miała miej-
sce w Skawinie. W sumie przeprowadzono ich 800. Według 
raportu Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku, 42-tysięcz-
na Skawina była drugą gminą w Małopolsce z największą 
liczbą kontroli kotłów – więcej niż Tarnów czy Nowy Sącz.

Za używanie nielegalnego paliwa grozi mandat do 
500  zł lub skierowanie sprawy do sądu, gdzie winowajca 
może zostać ukarany grzywną do 5000 zł. (UMiG)

Sezon grzewczy 2019/2020

Kontrole pieców w Skawinie

519 mieszkańców Gminy Skawi-
na w 2019 roku wymieniło stary ko-
cioł lub piec węglowy na nowe źródło 
ciepła przy refundacji części poniesio-
nych kosztów.

Od 2016 roku Skawina dofinan-
sowuje ze środków budżetu gminy 
oraz zewnętrznych zadania, służące 
ochronie powietrza związane z wy-
mianą kotłów i likwidacją palenisk 
węglowych w budynkach mieszkal-
nych. Możliwość uzyskania wspar-
cia finansowego z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowa-
niem, o czym świadczy 586 zawar-
tych umów w zakresie refundacji 
części kosztów zakupu pieca wraz 
z modernizacją instalacji centralnego 
ogrzewania w roku 2019. Nie wszyscy 
mieszkańcy zdążyli z realizacją zada-
nia w określonym w umowie terminie 
z różnych przyczyn, między innymi 
opóźnień wynikających z podłącze-
nia gazu, problemów ze znalezieniem 
instalatora. Nie oznacza to jednak, że 
tracą szansę na dotacje. Umowę mogą 
podpisać również w tym roku i kocioł 
wymienić.

Korzyści płynące z wymiany kotła 
wydają się być oczywiste:
– komfort – czyli więcej miejsca 

i czystszy dom, a także koniec cią-
głych wizyt w kotłowni;

– ekologia – zmniejszenie emisji 
pyłów i szkodliwych substancji;

– czas – czas poświęcony na dokła-
danie do pieca można wykorzy-
stać na relaks;

– lepsze relacje – sąsiedzi nie będą 
narzekać na czarny dym z komina.
W związku z kontynuacją działań 

w zakresie dofinansowania wymiany 
ogrzewania w 2020 roku, urząd za-

chęca wszystkich mieszkańców za-
interesowanych uzyskaniem dofinan-
sowania do modernizacji kotłowni 
i składania wniosków na wymianę 
kotła w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Skawinie, ul. Rynek 12 – wejście od 
ul. Krzywej.

Ważną informacją jest fakt, że od 
2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) 
podatnicy będący właścicielami lub 
współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego, mają pra-
wo do ulgi podatkowej w PIT-36, 
PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przy-
sługuje ona, jako odliczenie od docho-
du wydatków na termomodernizację 
budynków jednorodzinnych (ale nie 
można odliczyć kwot na które otrzy-
mano dotację tj. Faktura na 16 000 zł;  
otrzymano dotację z gminy 7500 zł 
– można odliczyć pozostałą kwotę: 
8500 zł). 

Odliczenia dokonać można w peł-
nej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz 
– kwota otrzymanych na podstawie 
faktur dotacji – tyle odliczasz od do-

chodu). Odliczenie obejmuje wydatki 
na zakup materiałów budowlanych, 
urządzeń i usług związanych z reali-
zacją przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjnego, które zostanie zakończo-
ne w okresie 3 kolejnych lat licząc od 
końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek.

Aby odliczać ulgę należy:
– rozpocząć przedsięwzięcie termo-

modernizacyjne – nie ma tu obo-
wiązku rozpoczęcia go od audytu 
termomodernizacyjnego;

– kupować towary, produkty i usłu-
gi, których nabycie zgodnie z wy-
kazem można odliczać od docho-
du;

– ukończyć przedsięwzięcie w cią-
gu trzech lat (np. rozpoczęcie – 
pierwszy wydatek – maj 2019 – 
zakończenie nie później niż  
31 grudnia 2022 r.);

– odliczać poczynione wydatki 
na bieżąco, osobno za każdy rok 
w deklaracji rocznej PIT.

(UMiG)

Uzyskaj dofinansowanie na modernizację kotłowni

Złóż wniosek na wymianę kotła
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Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć – a niebezpieczną myśleć, lecz nie uczyć się niczego.
 Konfucjusz (551–479 p.n.e.) – chiński filozof i myśliciel.
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł tomu poezji polskiej noblistki.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz prześlij rozwiązanie do 31 stycznia br. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania powieść o polskich szachistach
„…aż do ŚMIERCI”

od 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
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facebook.com/kropkagazeta

Bieżące informacje

miejskie i z dzielnic

lubię to
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SALON ŁAZIENEK I WYPOSAŻENIA DOMU
SKAWINA ul. TOROWA 16c, tel. 12 276-63-33

pn.–pt 7.00–17.00 sob. 8.30–13.30

www.vivasanit.pl WIZUALIZACJA
3D GRATIS

EKSPOZYCJA 1600 m2

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU
tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl

kalendarz wydań na: 
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POZIOMO:
 2)  energia elektryczna
 4)  składnik mosiądzu
 7)  twarożek sojowy
 8)  potocznie o dobrej zabawie
 9)  urok osobisty
11)  słynne paryskie muzeum 
13)  wada towaru, rysa
15)  powoduje zapłon w silniku
18)  choroba z silnymi napadami 

duszności
19)  wolne stanowisko w firmie
20)  roleta, kotara
24)  sztuczna nawierzchnia bieżni
27)  kościelna mównica
30)  potajemne oskarżenie
31)  wysokoprocentowy alkohol otrzy-

mywany w procesie destylacji 
wina

32)  siłacz, mocarz

PIONOWO:
 1)  materiał na świece
 2)  wojskowy zamach stanu
 3)  upominek lub talent
 4)  tarcza dla snajpera
 5)  rodzaj szkolenia
 6)  ujęcie filmowe
10)  epidemia
12)  indiański namiot
13)  początek biegu
14)  artysta na scenie
16)  podstawowy składnik czekolady
17)  popularny model Opla
21)  góry w Ameryce Południowej
22)  odblask pożaru
23)  amerykańska agencja kosmiczna
25)  angielska miara gruntu
26)  dźwięk, brzmienie
28)  cierpienie psychiczne lub fizyczne
29)  łącznik do blach


