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GINEKOLOG

• LEKARZE SPECJALIŚCI

endokrynolog - ortopeda - kardiolog
neurolog - radiolog - dietetyk

masaże - ćwiczenia - ﬁzykoterapia
suche igłowanie - fala uderzeniowa
krioterapia

Kraków - Sidzina

REHABILITACJA ul. Działowskiego 1
tel. 12 44-67-888, 536 832 002

CENTRUM MEDYCZNE ul. Petrażyckiego 99
tel. 12 44-67-887, 536 832 002

współpracujemy z PZU, Signal-Iduna, Allianz, Mondial Assistance, Polmed

PROMIS
UL. LIPIŃSKIEGO 7

PASAŻ
RUCZAJ
ul. Raciborska 17, Kraków

PROMIS

e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19

tel. 12 269 66 66 kom. 501 955 021

UWAGA!

CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA www.pzuruczaj.pl

Z REKLAMĄ 10% RABATU

STOMATOLOG

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

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

GABINET STOMATOLOGICZNY
BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

www.progamed.pl

TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

www.zaluzje.info
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SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
PEŁNY ZAKRES ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH:
stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia – implanty
Gabinet czynny:
poniedziałek-czwartek 14.00-20.00; piątek 8.00-20.00; soboty do godz. 13.00
Rejestracja: 12 656 34 33, 79 656 34 33

CENTRUM DERMATOLOGII

CENTRUM ALERGIKA

dermatologia ogólna i estetyczna
dermochirurgia Biblioteka
papieska CAMPUS
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)
M. Bobrzyńskiego
Grota Roweckiego

Chmieleniec

• USG pełny zakres, EKG, Echo serca
Holter 24h
• BADANIA ANALITYCZNE
• REHABILITACJA

str.str.6 4

testy skórne
spirometria
odczulanie
GABINET PRYWATNY

GABINET GINEKOLOGICZNY

USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA

lek. med. Maria Stangel
19a
specjalista ginekolog-położnik
& 12 263 00 39, 504 229 422
19
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276
www.nowomed.pl

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)
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wrzesień 2020
Jednoślady coraz popularniejszym środkiem transportu

Rowerowy Kraków
UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kraków

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY

Supermarket
ul. Komandosów 8

ul. Kobierzyńska 123
ul. Prażmowskiego 12, SIDZINA
ul. Borkowska 17B, KLINY

TERESKO

F.H. TERESKO
ul. Batalionów Chłopskich 2A
SKOTNIKI

„U Zosi i Jędrusia”, ul. Skotnicka 188, SKOTNIKI

Avangarde
ul. Jachimeckiego 1
Kostrze

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

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

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

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

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42

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

Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a
Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23
favorit
ul. Kobierzyńska 93

Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC
Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
Euro-Sklep
ul. Jahody 2
Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

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

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Bezpłatne kontrole rowerów

Sezon rowerowy w pełni, tysiące mieszkańców Krakowa codziennie korzysta służbowo i rekreacyjnie z jednośladów. Ale czy na pewno zawsze są sprawne? Warto dowiedzieć się i skorzystać z bezpłatnych miejskich kontroli
rowerowych.
Urząd Miasta Krakowa, wzorem niemieckiego partnera
projektu „Handshake” z Monachium, organizuje cykl miejskich kontroli stanu technicznego rowerów. Kontrole są bezpłatne, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa nimi podróżujących.
Każdy kto odwiedzi mobilny punkt kontroli, może
sprawdzić swój rower i skorzystać z drobnych usług typu: regulacja hamulców lub siodełka, smarowanie łańcucha oraz
pompowanie opon. Kontrola rowerowa nie jest usługą serwisową, więc o wszelkich usterkach posiadacz roweru zostanie jedynie poinformowany (błyskawiczne naprawy będą
ewentualnie możliwie tylko w przypadku naprawdę drobnych
usterek). Kontrola świadczona jest przez wykwalifikowanych
serwisantów rowerowych.
Gdzie i kiedy można skontrolować rower:
– 16 września (środa) – plac Wielkiej Armii Napoleona –
godz. 11.00-19.00
– 19 września (sobota) – rondo Mogilskie – godz. 9.00-14.00
– 29 września (wtorek) – Rynek Podgórski – godz. 11.00-19.00
– 9 października (piątek) – aleja Róż – godz. 11.00-19.00
Kontrole rowerowe są organizowane w ramach europejskiego projektu „Handshake”, realizowanego przez Wydział
Gospodarki Komunalnej UMK.

Najdłuższa kładka w mieście
Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

Skawina

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

Przybywa tras rowerowych

ul. Kamieniecka 16
Kliny

Kaufland
ul. Norymberska 1

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

Na ulicach systematycznie pojawia się coraz więcej rowerzystów, ale sytuacja związana z pandemią koronawirusa dodatkowo spotęgowała ten proces. Wiele osób przesiadło się na rowery uznając je nie tylko za szybszą, wygodniejszą czy
bardziej ekologiczną formę przemieszczania się, ale także za bezpieczniejszą, niż na przykład komunikacja zbiorowa.
Dlatego szczególnie ważne stają się inwestycje w infrastrukturę i udogodnienia dla rowerzystów, które podnoszą komfort
podróżowania zarówno im samym, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

ul. Torowa 16 C

W lipcu br. otwarta została znajdująca się w pobliżu
ronda Matecznego najdłuższa kładka pieszo-rowerowa
w Krakowie. Obiekt jest fragmentem nowo wybudowanej
drogi dla rowerów, która pozwoli bezpiecznie przejechać
od ulicy Nowosądeckiej (okolice osiedla Na Kozłówce),
wzdłuż ulicy Kamieńskiego w rejon Ludwinowa.
Kładka ma blisko 0,5 km długości. Rowerzyści z południowych dzielnic Krakowa mogą teraz pokonać wąskie gardło, jakim jest skrzyżowanie ulic Kamieńskiego i Powstańców
Śląskich 7 metrów nad torami kolejowymi oraz prawie 6 metrów nad wielojezdniową drogą.
Prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kamieńskiego rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku, z kolei na
samej kładce w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała
ponad 21 mln zł.
Wybudowana trasa rowerowa łącznie ma 4,7 km długości. Sama kładka liczy dokładnie 408,42 m (najazd od
ronda Matecznego ma 108 m, najazd od strony lasu 18 m).
Wzdłuż całego obiektu zostały zamontowane balustrady
łukowe o wysokości 1,4 m oraz 19 lamp oświetleniowych.
Część dla rowerzystów została wyznaczona kolorem czerwonym, a dla pieszych żółtym.
Niestety, wkrótce po otwarciu kładki, użytkownicy zaczęli zgłaszać uwagi, że jej nawierzchnia jest nierówna. Jak
zapewniał Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa zlecono wykonanie dodatkowych pomiarów, które
określą, czy nierówności mieszczą się w normie. Jeśli nie,
wykonawca będzie musiał nawierzchnię poprawić. Inwestycja ma pozwolenie na użytkowanie, nie została jednak
odebrana.

Każdego roku infrastruktura rowerowa powiększa się
o nowe kilometry. Spora część ścieżek w mieście powstaje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
a ich układ znajduje się w systemie dróg małopolskich
– specjalnym programie, którego celem jest stworzenie
spójnej sieci dla jednośladów przebiegających przez całe
województwo.
Tylko w ubiegłym roku wybudowano około 13,1 km infrastruktury rowerowej. Inwestycje realizowane były w kontynuacji i powiązaniu z istniejącymi trasami rowerowymi,
a ich efektem było 4,46 km dróg dla rowerów oraz 8,68 km
ciągów rowerowo-pieszych wydzielonych w ramach projektów organizacji ruchu. Na koniec 2019 roku łączna długość
wydzielonej infrastruktury rowerowej wynosiła 169,3 km,
a przy uwzględnieniu wszystkich elementów tej infrastruktury była to długość około 235 km.
Droga dla rowerów powstała m.in. w ramach przebudowy ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej,
wybudowano też długo oczekiwany, bardzo ważny z punktu
widzenia rowerzystów fragment ścieżki wzdłuż Wisły, na
odcinku od ulicy Widłakowej do Tynieckiej. Do dyspozycji
mieszkańców oddano też drogę dla rowerów przebiegającą od ulicy Przybyszewskiego wzdłuż ulicy Armii Krajowej
oraz Jasnogórskiej do granic miasta czy ścieżkę wzdłuż ulicy
Kamieńskiego z najdłuższą w Krakowie kładką pieszo-rowerową.
To nie koniec rowerowych inwestycji w Krakowie.
Trwają prace na ścieżkach wzdłuż alei Kijowskiej oraz ulicy
Armii Krajowej (około 1,5 km). Opracowany ma być projekt przebiegu ścieżek wzdłuż ulic Conrada, Stojałowskiego
oraz Bunscha.
Drogi dla rowerów powstają też w ramach budowanej Trasy Łagiewnickiej (5,2 km) oraz rozbudowy ulicy Igołomskiej (7,5 km). Miasto realizuje również podpisane umowy na projekt i budowę dróg dla rowerów:
pierwsza – dla ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru
norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim, od
ulicy Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ulicy Mirowskiej
do granicy miasta Krakowa (2,7 km); druga – dla ścieżki
wzdłuż alei 29 Listopada (1,4 km – na odcinku od ulicy
Żelaznej do Opolskiej). W obu przypadkach trwa projektowanie inwestycji.
W 2019 roku opracowane zostało Studium Podstawowych Tras Rowerowych. W tym roku planowane jest wprowadzenie pod obrady Rady Miasta Krakowa dokumentu zatwierdzającego program inwestycji rowerowych, zgodnego
z wyżej wymienionym studium.
Kluczowymi do realizacji w kolejnych latach odcinkami będą:
– inwestycje w obrębie Wiślanej Trasy Rowerowej;
– budowa kładki stokowej pieszo-rowerowej dowiązanej
do korony wałów przeciwpowodziowych Wisły (na wysokości wzgórza Grodzisko) w nawiązaniu do realizowanej modernizacji wałów wiślanych;
– budowa pieszo-rowerowego przejścia pod ulicą Ofiar
Dąbia;
– budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Podbipięty wraz z połączeniem z istniejącymi drogami dla
rowerów na moście Wandy i wale przeciwpowodziowym Wisły;
– realizacja ciągów wzdłuż Wisły i jej dopływów (m.in.
Wilga, Rudawa) w ramach projektu „Wisła Łączy”;
– połączenie trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nowohuckiej
– budowa kładki rowerowej wzdłuż mostu Nowohuckiego;
– rozwiązanie ruchu rowerowego w obrębie węzła „Igołomska”;
– budowa drogi dla rowerów od ulicy F. Zolla do granicy
Krakowa (połączenie z Wieliczką);
– budowa dróg dla rowerów wzdłuż ulicy Puszkarskiej
i Walerego Sławka – dojazdy do zrealizowanej inwestycji wzdłuż ulicy Kamieńskiego oraz inne etapy koncepcji
Podgórze Duchackie.
(UMK, ZDMK, red)
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Teatr Groteska

Zaprasza na spektakle dzieci i dorosłych
Teatr Groteska przy ulicy Skarbowej 2 w Krakowie przygotował bogatą ofertę kulturalną na jesień zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Scena dla
dorosłych jest uzupełnieniem repertuaru teatru, znanego przede wszystkim
ze spektakli dla najmłodszych widzów.
Dla licealistów, studentów, seniorów oferta obejmuje takie tytuły, jak:
„Dzienniki Gwiazdowe” oparte na
twórczości Stanisława Lema, ponadczasowego „Skąpca” Moliera, romantyczną „Balladynę” oraz spektakl „Zagraj to jeszcze raz - sam!”. Scena dla
dorosłych to różnorodność form, ponadczasowa klasyka i charakterystyczny
dla Groteski teatr formy. Przedstawienia są z jednej strony źródłem rozrywki,
a z drugiej głębokich refleksji. Mówią
o tym, co najważniejsze nie wchodząc

materiały prasowe

w zagadnienia publicystyczne. Scenę dla dorosłych 2020/21 zainaugurują, w sobotę 19 września, „Dzienniki Gwiazdowe”.
Jesienią nie zabraknie też ciekawych propozycji dla najmłodszych widzów. Będą mogli zobaczyć klasyczne
teksty w niepowtarzalnej oprawie plastycznej, między innymi „Trzy świnki”,
„Pchłę Szachrajkę”, a uczniowie szkół

podstawowych „Przygody Tomka Sawyera” i „Anię z Zielonego Wzgórza”. W sobotę 26 września odbędzie
się również długo oczekiwana nowość
sceny dla dzieci, premiera spektaklu
„Niesamowite przygody 10 skarpetek
(czterech prawych i sześciu lewych)”.
Dziesięciu bohaterów, dziesięć problemów i dziesięć niesamowitych przygód
z dużą porcją abstrakcyjnego humoru
- to spektakl w reż. Lecha Walickiego oparty na uwielbianej przez dzieci
twórczości Justyny Bendarek.
Repertuar sceny dla dzieci i dorosłych dostępny na stronie: www.groteska.pl.
Wszystkie spektakle są prezentowane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
(UMK, red)

Spędź jesień z Symbiozą

Odkryj na nowo Lasek Wolski
Centrum Edukacji Ekologicznej
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie kontynuuje cykl czterech pór
roku z „Symbiozą” i tym razem zaprasza na jesienną przygodę. Podczas spotkań będzie okazja na odkrywanie kolejnych mieszkańców Lasu
Wolskiego, patrząc na zadziwiający
świat przyrody ich oczami. W programie uwzględniono też m.in. rodzinne
warsztaty z ceramiki na świeżym powietrzu, tematyczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze, oprowadzanie

po ekspozycjach stałych w budynku
centrum oraz spacery leśne. Las Wolski jest również wspaniałym miejscem
do organizowania plenerów malarskich, szczególnie jesienią. Centrum
zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z możliwości wypożyczenia
sztalug i uwolnienia swojej artystyczno-przyrodniczej duszy. Można też
wypożyczyć leżak lub hamak by zrelaksować się czy zagłębić w ulubionej lekturze. Dla bardziej aktywnych,
przygotowane zostały gry terenowe.

Lokalizacja: Aleja Żubrowa 15,
Pawilon Okocimski (obok ZOO).
Wszystkie zajęcia we wrześniu
wciąż będą bezpłatne, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja biletów. Ze
względu na panujący reżim sanitarny
liczba miejsc jest ograniczona.
Kontakt i zapisy: tel. 12 201-8840, e-mail: bilety@symbioza-krakow.
pl. Więcej informacji na stronie internetowej www.symbioza-krakow.pl
i na Facebooku.
(UMK, red)

Pilotażowy program rezerwacji obiektów sportowych

Kliknij i masz boisko oraz drużynę
Od 1 września – w ramach pilotażu – 11 krakowskich
szkół samorządowych umożliwia rezerwację boisk i sal gimnastycznych online, za pośrednictwem aplikacji mobilnej
BallSquad. Wystarczy telefon, aby wyszukać dogodne miejsce na rozgrywki, skontaktować się z sympatykami różnych
dyscyplin i pozałatwiać formalności związane z wynajmem
obiektu.
Potrzeba jest matką wynalazków – i tak też było w przypadku aplikacji BallSquad. Jej twórcy: Walid Barsali i Dorota
Caban, on – zawodowy koszykarz, ona – amatorka gier zespołowych, sami nie raz przekonali się, że poszukiwanie i rezerwacja obiektu sportowego to często niełatwe zadanie. Jak
znaleźć dogodne miejsce i sprawdzić, czy jest dostępne w interesującym nas przedziale czasu? Czy da się jakoś uprościć
formalności? Koszty wynajmu mogłyby się rozłożyć w przypadku zebrania grupy chętnych, tylko jak dotrzeć do potencjalnie zainteresowanych?
Aplikacja BallSquad ma za zadanie to wszystko ułatwić,
a jako narzędzie z zakresu smart city – ma też zwiększyć dostępność do obiektów infrastruktury sportowej. Problemem
nie jest bowiem ich brak w Krakowie, ale raczej brak jest platformy z pełną informacją o dostępnych obiektach i możliwością rezerwacji przez internet.
– Aplikacja jest udogodnieniem także dla dyrektorów i pracowników szkół, bo dzięki niej będą mogli sprawniej zarządzać
rezerwacjami oraz dotrzeć do większego grona osób ze swoją ofertą i terminami wynajmu, które były do tej pory najmniej popularne – przekonuje Ewa Całus, dyrektor Wydziału Edukacji
UMK.
Sam proces rezerwacji przebiega tylko na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Aby wynająć obiekt w określonych godzinach, nie jest już potrzebne podpisywanie papierowych umów ani dodatkowe formalności. Na stronie app.
ballsquad.pl dostępna jest mapa, zdjęcia oraz wyszukiwarka
miejsc. Dużym ułatwieniem jest możliwość płatności online.
Opłata za wynajem może być też rozdzielana między uczestników gry. Rezerwacja może mieć charakter jednorazowy lub

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

długoterminowy dla osób chcących się spotykać na wspólnych rozgrywkach cyklicznie.
Aplikacja umożliwia kontakt miłośników konkretnych
dyscyplin sportu z całego Krakowa czy okolic. Można stworzyć profil gracza, wybrać ulubione dyscypliny oraz zaznaczyć obszar miasta, który nas interesuje. Na podstawie tych
informacji aplikacja przesyła komunikaty na temat utworzonych rezerwacji sal i poszukiwania zawodników do wspólnej gry.
Szkoły, które biorą udział w pilotażu: SP nr 7 (ul. Spasowskiego 8); SP nr 26 (ul. Krasickiego 34); SP nr 40 (ul.
Pszczelna 13); SP nr 85 (os. Złotego Wieku 4); SPzOI nr
105 (os. Słoneczne 12); SP nr 117 (ul. Kurczaba 15); SPzOI
nr 158 (ul. Strąkowa 3a); Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 13 (ul. Kazimierz Odnowiciela 2); Zespół Szkół Energetycznych (ul. Loretańska 16); VIII LO (ul. Grzegórzecka 24);
IX LO (ul. Czapińskiego 5).
Więcej informacji na stronie internetowej app.ballsquad.pl. Kraków jest jednym z pierwszych miast w Polsce korzystających z tego rozwiązania w ramach pilotażu realizowanego w roku szkolnym 2020/2021.
(UMK, red)

Duet LiaitaDuo
Czas na szczyptę
przyjemnej muzyki!

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

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

kalendarz wydań na:
www.kropka-gazeta.pl
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Nowa proekologiczna inwestycja w Krakowie

Nowe stawki za wywóz śmieci

Więcej energii z Ekospalarni

Trwają prace nad opracowaniem
nowych stawek za wywóz śmieci w Krakowie. 26 sierpnia br. podczas sesji Rady
Miasta Krakowa odbyło się pierwsze, a 9
września drugie czytanie uchwały w tej
sprawie. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami są konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym.

Proponowane opłaty

Proponowana przez miasto wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy zbierający odpady w sposób selektywny, wynosiłaby 25,51 zł za osobę. W przypadku braku segregacji byłaby dwukrotnie wyższa
i wynosiła 51,02 zł
Wysokość opłaty za jednokrotny
odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wynosiłaby 58,20 zł (stawki za pojemniki
o mniejszej lub większej pojemności,
ustala się w wysokości proporcjonalnej
do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:
– na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
– w części stanowią nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

GROBY
sprzątanie, mycie
opieka całoroczna
renowacja liter
Kraków i okolice
500 016 528

mające zastosowanie do tych części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Nowe zasady są pokłosiem konsultacji społecznych i rekomendacji
zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.
Przypomnijmy, że od 31 stycznia do
28 lutego br. przeprowadzono konsultacje projektów uchwał Rady Miasta
Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi na terenie
Gminy Miejskiej Kraków. Większość
krakowian opowiedziała się wtedy za
ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od
liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.

Zmiany są konieczne

Wprowadzenie zmian w systemie
gospodarowania odpadami jest konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Zgodnie
z zapisami ustawy z 6 września 2019 r.,
wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
co spowoduje m.in. wyższe koszty
transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną
też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc.
w 2019 r., 50 proc. w 2020 r., 65 proc.
w 2035 r.), a za niedostosowanie się do
przepisów gminy będą płacić kary.
Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie gminy mogą
ustalać za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei
spowoduje mniejsze wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w każdej gminie
w Polsce wzrosną koszty gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są
gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja
na rynku surowców wtórnych, gdzie do
wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do
dalszego przetworzenia.

Kraków na tle innych miast

Proponowana stawka za odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny w Krakowie to 25,51 zł od osoby.
Jak wygląda w porównaniu z cenami za
wywóz śmieci w innych największych
polskich miastach, biorąc pod uwagę gospodarstwa domowe z najczęściej wykazywaną w deklaracjach liczbą
mieszkańców?
W przypadku stawki dla dwóch
osób w zabudowie jednorodzinnej najwięcej płacą mieszkańcy Gdańska –
118,45 zł. W Szczecinie i Warszawie –
po 94 zł, w Lublinie dwie mieszkające
ze sobą osoby płacą 60 zł, we Wrocławiu
(od 1 września) – 59 zł, w Krakowie (od
1 listopada) zapłaciliby 51,02 zł.
Przyjmując za kryterium stawkę dla
trzech osób w zabudowie jednorodzinnej, w Gdańsku wynosi ona 118,45 zł,
w Szczecinie i Warszawie – 94 zł, we
Wrocławiu (od 1 września) - 88,50 zł,
a w Krakowie wyniosłaby 76,53 zł.
Koszt gospodarowania odpadami
dla jednej osoby mieszkającej w zabudowie wielorodzinnej to: w Warszawie
– 65 zł, Gdańsku – 39,60 zł, Białymstoku – 36 zł, Szczecinie – 26,25 zł,
natomiast w Krakowie po zmianach:
25,51 zł.
Z kolei stawka dla dwóch osób
mieszkających w bloku wynosi: w Warszawie 65 zł, we Wrocławiu (od 1 września) 54 zł, Szczecinie – 52,50 zł, w Krakowie byłoby to – 51,02 zł.
(UMK, red)

Więcej za mniej

Alternatywny plan na pustostany
Miasto chce nieco zmienić standard
remontów pustostanów, aby w kryzysowej sytuacji spowodowanej koronawirusem i koniecznością szukania oszczędności budżetowych, przeprowadzać ich
możliwie jak najwięcej i jak najszybciej
oddać do dyspozycji lokatorom.
W lipcu br. w Krakowie było 1297
pustostanów, z tego 895 to pustostany
do zagospodarowania, w tym 756 lokali ma już przypisanych najemców, ale
jeszcze bez umowy najmu. 120 czeka
na przypisanie najemców, a 19 lokali
przeznaczone jest na pracownie twórcze dla krakowskich twórców kultury.
27 mieszkań przeznaczonych jest na
najbliższą sesję Programu Pomocy Lokatorom, a 169 lokali to takie, których
nie można zasiedlić ze względu na stan
techniczny czy prawny. 206 pustostanów to lokale przeznaczone do wykwaterowania, zbycia czy przekwalifikowania. Pustostanów potencjalnych, czyli
w trakcie odzyskiwania jest w Krakowie 148.
– Często mieszkańcy irytują się, że
dany lokal nie jest remontowany. Jak widać, powodów nieremontowania jest kilka, nie tylko oczywisty - jak brak środków

na remonty – mówi Bogusław Kośmider,
zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców.
Plan zakłada cztery kluczowe działania. Po pierwsze, rezygnację z remontu lokali w budynkach zabytkowych –
te powinny być sprzedane, a pozyskane
z tego tytułu środki przeznaczone na
prace w dodatkowych pustostanach. Po
drugie, zaniechanie remontów z planowanym kosztorysem powyżej 50 tys. zł
lub gdy koszt remontu 1 m2 przekracza
1500 zł – te mieszkania także powinny
zostać wystawione na sprzedaż. Miasto
proponuje również rezygnację z wyposażania lokali w kuchenki (często lokatorzy mają swój własny sprzęt) oraz
praktyczne odstąpienie od remontów
lokali dużych, powyżej 60 m2 (średnia
powierzchnia remontowanego mieszkania to zwykle 38 m2).
– Te działania powinny spowodować,
że przy takich samych środkach wyremontujemy w ciągu roku około 50 lokali więcej
– wylicza Bogusław Kośmider.
Warto dodać, że połowa przejmowanych przez miasto lokali wymaga kapitalnego remontu, a jedynie 6 procent
tylko odnowienia.
(UMK, red)

Przygotowywana przez Krakowski Holding Komunalny S.A. instalacja
odzysku ciepła ze spalin w Ekospalarni to mniej emisji CO2 do środowiska,
obniżenie temperatury spalin i duża
oszczędność wody. To także znaczny
wzrost produkcji energii elektrycznej
i cieplnej. KHK S.A. otrzymał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla potrzeb tej inwestycji.
– Instalacja odzysku ciepła ze spalin
to projekt innowacyjny, który pozwoli
nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie
grzewczym, a prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku Ekospalarni – odpadów. W Polsce takich instalacji
działa kilka, natomiast jest to rozwią-

zanie dobrze znane w Europie, przede
wszystkim w Skandynawii – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK
S.A., spółki odpowiedzialnej za eksploatację Ekospalarni.
Odpady komunalne utylizowane
w Ekospalarni zawierają około 35-45
proc. wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego „paliwa” powoduje, że część ciepła powstającego w czasie
spalania zużywana jest do odparowania
wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje
bezpowrotnie utracone. Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej.
(UMK, red)

materiały prasowe UMK

Trasa Łagiewnicka

Intensywne prace trwają
Budowa Trasy Łagiewnickiej, największej w ostatnich latach inwestycji
drogowej w Krakowie postępuje. Wiąże
się ze sporymi ograniczeniami komunikacyjnymi, które mogą utrudniać przemieszczanie się w rejonie jej przebiegu.
Otoczenie skrzyżowania ulic Turowicza, Herberta i Witosa stanowi wielki
plac budowy, po którym jednak dopuszczony jest ruch samochodów. Do czasu zakończenia robót w tym rejonie, ze
względu na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego
oraz umożliwienie prowadzenia ruchu
technologicznego brak jest możliwości
przywrócenia ruchu pojazdów dwoma
pasami w każdym kierunku. Nietrudno
się domyślić, że taka sytuacja powoduje
tworzenie się dużych korków, zwłaszcza
w okresie szczytu komunikacyjnego.
Spółka Trasa Łagiewnicka prowadzi rozmowy z generalnym wykonawcą

- firmą Budimex, dotyczące przyspieszenia prac, tak by było możliwe udostępnienie pełnego przekroju ciągu drogowego ulic Turowicza i Herberta oraz
przejazdu na odcinku od skrzyżowania
ulic Beskidzkiej i Halszki do ulicy Turowicza.
W przypadku spełnienia przez
wykonawcę warunków technicznych
i formalno-prawnych, wprowadzenie
zmian będzie możliwe w pierwszym
kwartale 2021 r.
Z kolei dobrą wiadomością jest informacja o zakończeniu prac związanych
z wykonaniem drugiego toru tramwajowego wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. Po tygodniowej przerwie w kursowaniu tramwajów, związanej z połączeniem nowego
torowiska do istniejącego układu, pod
koniec sierpnia tramwaje wróciły na Zakopiańską i do Borku Fałęckiego kursują
dwoma torami.
(UMK, red)

Trasa Łagiewnicka S.A.

www.kropka-gazeta.pl
Krakowski oddział medycyny paliatywnej

Jak radzi sobie w obliczu pandemii?
COVID-19 na oddziale - takiego scenariusza wciąż obawia się personel Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Przebywają na nim pacjenci z grupy największego ryzyka. Budynki MCO, sąsiadują z otwartym w ubiegłym roku Szpitalem Uniwersyteckim, który decyzją Ministra Zdrowia od marca br. funkcjonuje jako szpital jednoimienny
i leczy pacjentów z COVID-19.
O obawach i codziennej pracy na oddziale paliatywnym rozmawiam z dr n.med. Agatą Adamkiewicz-Piejko, specjalistą
chorób wewnętrznych, geriatrii i medycyny paliatywnej, kierownikiem Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej MCO.
Pacjentami ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej są
osoby ze schorzeniami ograniczającymi życie, najczęściej
z zaawansowaną chorobą nowotworową, czyli pacjenci
z obniżoną odpornością o zwiększonym ryzyku zapadalności na infekcje i wirusy.
- Rzeczywiście, to szczególna grupa pacjentów. W ich
przypadku przebieg choroby może być ciężki i niesie ze sobą
ryzyko powikłań czy nawet zgonu, dlatego od marca oddział
został zamknięty dla odwiedzających, ograniczono przyjęcia
nowych chorych, a personel otrzymał szczegółowe wytyczne
odnośnie higieny pracy i kontaktu z pacjentami. Przyznam,
że dla wszystkich, także dla naszych pacjentów i ich rodzin
jest to bardzo stresujące.Takie napięcie i stres towarzyszą nam
już kilka miesięcy, ale obawiam się, że najtrudniejszy czas być
może przed nami.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje szeroką definicję
opieki paliatywnej, jako „dążenie do poprawy jakości życia
zarówno chorych na nieuleczalne, prowadzące do śmierci
choroby, jak i ich rodzin. Medycyna paliatywna obejmuje zapobieganie i zwalczanie cierpień, wczesne stawianie
rozpoznań, staranne badanie i leczenie bólu oraz rozwiązywanie innych problemów – fizycznych, psychosocjalnych
i duchowych”. Obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala
w pełni realizować takiej kompleksowej opieki i to nie tylko
w Polsce. Chorzy i ich bliscy pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu. Rozłąka nie wpływa zapewne korzystnie
na emocje i psychikę obu stron, a jak istotne znaczenie ma
kondycja psychiczna w postępie choroby dawno już dowiodły badania naukowe.
- To prawda. Kontakt telefoniczny nie zastąpi kontaktu bezpośredniego, a personel medyczny, choćby najlepszy,
nie zastąpi bliskich. To musi rodzić napięcia, frustracje czy
lęk zarówno u pacjentów, jak i ich rodzin, a to z kolei niejednokrotnie może mieć wpływ na wszystkich pracujących
na oddziale. Należy pamiętać, że ta wyjątkowa sytuacja spowodowała ograniczenia personalne pracowników (pobyty na
kwarantannach, brak możliwości pracy w kilku placówkach
itd.). Najtrudniejsze są jednak chwile, kiedy wiemy, że chory odchodzi. Musimy wówczas zmierzyć się obostrzeniami
związanymi z COVID-19 i własną wrażliwością. Z jednej
strony mamy restrykcyjne wytyczne, a z drugiej uczucia, także
umierającego pacjenta i jego bliskich.
Poruszyłyśmy bolesny temat śmierci. Nie chciałabym jednak powielać stereotypów, które utożsamiają opiekę paliatywną, jako oferowaną chorym na nowotwory w ostatnim
okresie ich życia, a leczenia paliatywne z rezygnacją z racjonalnego leczenia.
- Warto poruszyć temat postrzegania opieki paliatywnej. Kiedy podda się medycyna walki, rozpoczyna się medycyna opieki. Chorzy u kresu życia wymagają szczególnie
starannej i profesjonalnej opieki oraz leczenia. Wbrew powszechnym stereotypom, opieka paliatywna afirmuje życie, uznając jednocześnie za słuszną, ale być może trudną
do akceptacji zasadę niestosowania nowoczesnych technologii medycznych w celu nienaturalnego przedłużania
życia pacjentów będących u jego schyłku. Tego typu forma
opieki coraz częściej wprowadzana jest stopniowo, jeszcze
w okresie aktywnego leczenia lub w okresie stosowania
terapii przedłużającej życie, jednocześnie z chirurgią, chemioterapią, radioterapią czy hormonoterapią i może pozytywnie wpływać na przebieg choroby. Nie prowadzi do
wyleczenia, ale może zmodyfikować czy zwolnić postęp
choroby, złagodzić jej objawy, niejednokrotnie przedłużyć
życie o kilka lat. W Polsce wśród jednostek chorobowych
kwalifikujących się do bezpłatnej opieki paliatywnej poza
nowotworami są: następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, choroby wywołane przez wirus
ludzki upośledzenia odporności (HIV ), układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechowa niesklasyfikowana
gdzie indziej, owrzodzenie odleżynowe i zaawansowane
stadium stwardnienia rozsianego. Trzeba pamiętać, że
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opieka paliatywna, to stosunkowo młoda dziedzina medycyny. W Polsce pierwszy zespół opieki hospicyjnej domowej z poradnią powstał w Poznaniu przy Klinice Onkologii. Od 1999 roku medycyna paliatywna jest samodzielną,
dynamicznie rozwijającą się specjalizacją lekarską i pielęgniarską. Świadczenia w zakresie opieki zapewniane są
przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów. W skład
zespołu poza oczywiście lekarzami, pielęgniarkami, zespołem pracowników medycznych wchodzą też między
innymi fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, dietetycy, psychologowie, osoby duchowne, personel edukacyjny, wolontariusze czy nawet pracownicy administracyjni.
W styczniu miałam okazję zobaczyć część oddziału i poznać personel. Przyznam, że byłam mile zaskoczona nowoczesnym zapleczem medycznym i domową ciepłą atmosferą oraz uśmiechniętymi ludźmi wokół.
- Oddział został przeniesiony z jednego z pawilonów, do
nowego budynku w lipcu 2019 roku. Zyskaliśmy nie tylko
nowy obiekt, ale i nowoczesne zaplecze medyczno-sanitarne. Sale są przestronne jedno, dwu i 4-osobowe, niektóre
z łazienkami lub tylko umywalkami. Łóżka pacjentów sterowane są pilotem, posiadają kompresyjne materace przeciwodleżynowe. Fizjoterapeuci mają do dyspozycji profesjonalny sprzęt, dzięki któremu efekty ich terapii przynoszą
oczekiwane rezultaty. Posiłki konsultowane są przez dietetyka i dopasowywane indywidualnie do potrzeb chorego.
Nasi pacjenci mają też do dyspozycji fryzjera, który niestety
w obecnej sytuacji nie może przebywać na oddziale podobnie, jak wolontariusze. Na terenie kompleksu jest kawiarnia, kaplica oraz piękny zielony teren, gdzie chorzy mogą
spacerować.

Bezpieczni w czasie epidemii - cykl filmów NFZ

Koronawirus – prawdy i mity
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna emisję filmów edukacyjnych pn.
„Bezpieczni w czasie epidemii”. W ramach specjalnego cyklu zaproszeni eksperci
m.in. rozprawią się z fake newsami dotyczącymi koronawirusa, podpowiedzą, jak
się przed nim chronić, jak bezpiecznie się leczyć czy jak w nowej rzeczywistości zadbać o zdrowie i kondycję. Przedsięwzięciu patronują Ministerstwo Zdrowia oraz
Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Cykl filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii” składa się z 10 odcinków. Każdy z nich został poświęcony innej sferze życia, na którą wpłynęła epidemia COVID-19. Przygotowane materiały odpowiadają na pytania nurtujące każdego z nas. Dzięki nim wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się m.in.
jak bezpiecznie się leczyć, gdzie szukać pomocy w razie nagłego zachorowania, jak
minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, jak podróżować, czy jak zadbać
o zdrowie i kondycję.
Do współpracy przy tworzeniu cyklu zaproszono szerokie grono ekspertów.
Stałym elementem każdego filmu jest także głos pacjentów.
Premiera cyklu „Bezpieczni w czasie epidemii” odbyła się 2 września br.
W pierwszym odcinku specjaliści rozprawiąją się z fake newsami dotyczącymi
COVID-19, pokazują również, gdzie szukać wiarygodnych informacji, opartych na dowodach naukowych. Kolejne filmy będą publikowane w cyklu tygodniowym. Odcinki zostaną wyemitowane na kanale Akademii NFZ w serwisie YouTube. Szczegóły na stronie internetowej NFZ (www.nfz-krakow.pl/
dla-pacjenta/).
(red., źródło: nfz-krakow.pl)

Fot. red.

Pallium z języka łacińskiego oznacza maskę, obszerny płaszcz. Z angielskiego palliative oznacza łagodzący,
uśmierzający. Powracając do definicji opieki i leczenia paliatywnego warto podkreślić, że ideą tej opieki jest poprawa
jakości życia nie tylko chorych, ale ich rodzin.
- Zdecydowanie tak. Nasi pacjenci niejednokrotnie zdają sobie sprawę, że być może wkrótce umrą, ale obawiają się
umierania. Oczekiwania pacjentów w ostatnich dniach życia są
bardzo proste. Chcą być wysłuchani, potrzebują naszej pomocy
w opanowaniu dolegliwości, chcą towarzyszenia im w odchodzeniu, poszanowania i godności. Rodzina umierającego pacjenta, też potrzebuje wsparcia, nawet po śmierci bliskiej osoby.
Konieczne do tego jest zaangażowanie całego multidyscyplinarnego zespołu, pracującego na oddziale. Mogę mieć tylko
nadzieję, że spełniamy powierzone nam role i misję, bo rzeczywistość, z którą przychodzi nam się mierzyć jest wyjątkowa.
Refleksja na podsumowanie naszej rozmowy…
- Praca na Oddziale Paliatywnym nauczyła mnie jeszcze
większej pokory wobec życia. Wchodzenie w obszar cierpienia człowieka chorego, trudne rozmowy o odchodzeniu i towarzyszenie w umieraniu, jest dla mnie darem i zaszczytem.
Dziękuję za rozmowę.

Renata Piętka

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL
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Rozbudowa szkół na Ruczaju i w Skotnikach

Sidzina: rozbudowa ulicy Wrony

Nowe przestrzenie dla uczniów Zmiany projektowe
Inauguracja roku szkolnego w Krakowie zbiegła się z oddaniem do użytku
rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr
53 przy ulicy Skośnej na Ruczaju. Społeczność szkoły czekała na tę chwilę ponad dwa lata. Zakończenie rozbudowy
planowano na czerwiec 2021 roku, ale
obiekt udało się przygotować już na rok
szkolny 2020/2021. Z nowoczesnych
i bezpiecznych przestrzeni korzystać
będzie 800 uczniów. Powierzchnia
użytkowa nowej części szkoły to ponad
2,2 tys. m2. Koszt jej powstania wyniósł
ponad 16 mln zł.
W ramach rozbudowy szkoły przy
ulicy Skośnej powstały: sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, dwie sale lekcyjne, dwie
świetlice, biblioteka z czytelnią i szatnie
uczniowskie. Szczególne wrażenie robi
sala gimnastyczna – z polem gry o wymiarach 36 na 21 metrów, możliwością
podzielenia na trzy odrębne części (co
zwiększa jej funkcjonalność, bo zajęcia mogą się odbywać z kilkoma grupami naraz), tzw. kieszenią mieszczącą
składane trybuny i magazynem sprzętu sportowego (połączonym ze starą
salą gimnastyczną). Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydzielona szatnia
uczniowska, pochylnia przy głównym
wejściu, winda). W ramach inwestycji
przebudowana została również istniejąca droga gruntowa oraz jej zjazd do
ulicy Kobierzyńskiej.

i komunikacyjne

wydawania posiłków, kotłownia gazowa i pomieszczenia techniczne. Budynek będzie w pełni przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na
terenie szkoły pojawi się też nowy parking z wjazdem od ulicy Batalionów
Chłopskich, mała architektura (ławki,
stoły, stojaki na rowery), chodniki łączące istniejące dojścia z projektowanymi, a tereny zielone zostaną zrekultywowane i obsiane trawą.
W lipcu br. miasto podpisało umowę z wykonawcą tej inwestycji, która
zrealizowana ma być do końca 2021
roku. W budżecie Krakowa zaplanowano na to przedsięwzięcie około 10
mln zł.
(UMK, red)

W Sidzinie trwa największa w ostatnim czasie inwestycja komunikacyjna,
czyli rozbudowa ulicy Wrony. W ramach
II etapu rozbudowy tej drogi, tj. od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej, nie
powstanie planowane wcześniej rondo.
Według pierwotnych założeń rondo miało być elementem regulującym
kwestie wyjazdu z ulicy Wrony pod kątem geometrycznym oraz ruchowym.
W ramach przygotowania dokumentacji opracowano jednak szczegółowe
analizy ruchu, z których jednoznacznie
wynika, że konieczne będzie powiększenie ronda do dwupasmowego i wykonanie go w formie ronda turbinowego – co
znacznie wykracza poza zakres przygotowywanego zadania. Działania te
zbiegły się w czasie z przygotowaniami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad do przebudowy wlotu na
obwodnicę Skawiny oraz modernizacji
węzła Skawina.
Wobec braku możliwości uzgodnienia z GDDKiA warunków budowy
ronda w skali zaplanowanej w zadaniu –
podjęto decyzję o jego realizacji jako odrębnego zadania inwestycyjnego. Zakładany, łączny koszt pierwotnej inwestycji
– to ok. 20 mln zł, natomiast wykonanie
ronda turbinowego wraz z udrożnieniem
wylotu w kierunku Skawiny niemal podwaja tę kwotę.Niezależnie od zakończenia przez GDDKiA prac w tym rejonie,

Otwarci na kulturę - na FB i YouTubie

Bodzów: ulica Widłakowa

Wykłady i gimnastyka dla seniorów

Szkolny kanał

Bądź świadomy i aktywny
Powstanie
dom pomocy
społecznej

Rozbudowa placówki edukacyjnej w Skotnikach rozpocznie się w najbliższym czasie.
Fot. materiały szkoły

Z kolei Szkoła Podstawowa nr 66
wchodząca wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 23 w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 7, mieszczącego się przy ulicy Skotnickiej 86,
rozbudowę ma dopiero przed sobą.
W 2019 roku opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy
tej placówki. Zakłada ona, że w sąsiedztwie istniejącego obiektu powstanie samodzielny, trzykondygnacyjny
budynek przeznaczony dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej. We
wnętrzu znajdzie się osiem pomieszczeń do nauki, mała sala gimnastyczna
z zapleczem, szatnie, sanitariaty, pokój
nauczycielski z zapleczem socjalnym,
jadalnia (świetlica) z zapleczem do

Od stycznia br. na Facebooku, a od kwietnia także
na YouTubie, nadaje kanał
„Otwarci na kulturę”, prowadzony przez nauczycieli
i uczniów Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących
przy ulicy Tynieckiej. Jak
mówią jego twórcy, powstał z potrzeby lepszeZSiP Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących
go kontaktu, jako platforma informacyjna i kulturalna. Obok nowinek z życia placówki można tu znaleźć
nagrania bajek, wierszy i opowiadań, które dla wychowanków czytają nauczyciele,
absolwenci, rodziny uczniów, działacze krakowskich fundacji czy artyści.
Koordynatorami projektu są wicedyrektor Barbara Bogacka-Galon, nauczyciel orientacji przestrzennej Lucyna Zaleska oraz tegoroczny absolwent technikum
i pomysłodawca całej inicjatywy Patryk Dudek. Idea zrodziła się już na początku
tego roku, a potem świetnie sprawdziła w czasie pandemii.
Jako pierwszy powstał profil na Facebooku, gdzie zamieszczane są opisy miejsc
i wydarzeń oraz materiały dotyczące zagadnień ważnych dla osób z dysfunkcją
wzroku (jak np. audiodeskrypcja, dostępność muzeów i innych instytucji kultury,
oferta fundacji działających na rzecz niewidomych). Z kolei na kanale YouTubie
codziennie ukazują się wiersze, bajki, opowiadania i czytanki w wersji audio.
(UMK, red)

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty przekazała miastu działkę wraz nieruchomościami przy ulicy Widłakowej
58 w Bodzowie. W tym miejscu ma powstać dom pomocy społecznej.
W połowie lipca br. Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie oraz
ksiądz Stanisław Radoń, reprezentujący Fundację im. Matki Teresy z Kalkuty, podpisali umowę darowizny nieruchomości. Działka z nieruchomościami
zostały przekazane miastu bezpłatnie.
– Przekazanie działek o łącznej powierzchni 0,5 hektara wraz z nieruchomościami w stanie surowym nastąpiło
w celu dokończenia budowy i prowadzenia w tej lokalizacji domu pomocy społecznej – powiedział Witold Kramarz, dyrektor MOPS.
(UMK, red)

Klub Sportowy PODWAWELSKI działający od 20 lat na osiedlu
Podwawelskim przy ulicy Komandosów 21 w Krakowie wznawia po
przerwie swoją ofertę programową
skierowaną wyłącznie dla seniorów.
Zachowując wszelkie środki ostrożności i rygor sanitarny ponownie
rozpoczyna wtorkowe treningi o godzinie 17 w siedzibie klubu. Zajęcia
prowadzi dr Dorota Lipka-Nowak wieloletnia trenerka gimnastyki, tańca i fitness posiadająca także uprawnienia w zakresie gimnastyki dla osób
starszych.
– Po tak długiej przerwie najważniejsza będzie motywacja do ćwiczeń
i stopniowa mobilizacja osób starszych
do systematycznej aktywności fizycznej –
mówi Dorota Lipka-Nowak.
Nowym pomysłem realizowanym
w ramach dofinansowania Rady Dzielnicy VIII będzie cykl wykładów o zachowaniu sprawności psychofizycznej
i wydolności fizjologicznej w starszym

złożony zostanie wniosek o wprowadzenie osobnego zadania do budżetu miasta, którego celem będzie udrożnienie
dojazdu na linii Kraków-Skawina m.in.
poprzez budowę ronda.
Tymczasem ze względu na rozpoczęcie realizacji drugiego etapu przebudowy ulicy Wrony wyłączony został z ruchu jej fragment od rejonu przystanku
„Warchałowskiego” do ulicy Tretówka.
W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w tym:
• nr 156 – kursuje po kolejnej trasie
skróconej: „Czerwone Maki P+R” –
... – ul. Skotnicka – „Wrony”;
• nr 166 – jest zawieszona do odwołania;
• nr 175 – kursuje po trasie wydłużonej: „Borek Fałęcki” – ... – „Sidzina”, ul. Wrony – „Tretówka”;
• nr 475 – została przywrócona i kursuje w dni powszednie w godzinach
szczytu po trasie wydłużonej: „Borek Fałęcki” – ... – „Sidzina”, ul. Wrony – „Tretówka”.
Przystanek
końcowo-początkowy „Tretówka” znajduje się na tymczasowej pętli autobusowej zlokalizowanej
przy skrzyżowaniu ulic Wrony i Tretówka. Przystanek „Sapalskiego” obsługiwany jest przez linie nr 175 i 475, a przystanek „Warchałowskiego” pozostaje
nieczynny.
(UMK, red)

wieku z zastosowanie przyboru SMOVEY. Wykłady i ćwiczenia poprowadzi
dr Joanna Gradek z krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
- Zdrowie fizyczne, jak i równowaga psychiczna są bardzo ważne – podkreśla Dorota Lipka-Nowak. - Chcemy
stworzyć seniorom warunki wspólnej integracji, dyskusji oraz odkrycia wartości
treningu z SMOVEY. Wykłady poprowadzimy w specjalnie przygotowanej
sali klubu zachowując dystans społeczny
i wszelkie normy bezpieczeństwa. Zajęcia fizyczne planujemy przeprowadzić
w terenie, gdzie będzie obowiązywał
strój sportowy.
Terminy spotkań: 26 września i 24
października godz. 15.00 (wykład 45
minut + trening 45 minut). Zgodnie
z obostrzeniami grupa na wykłady
i ćwiczenia może liczyć maksymalnie
15 osób - obowiązują zgłoszenia telefoniczne. Informacje i zapisy: tel. 12
266 54 05.
(red)
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Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
Znak może być stosowany również w wersji:
piątek: 7.30–14.30

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

bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.

Tylko
w sytuacjach
wyjątkowych gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne
jestmobilna
użycie opcji gra
z liternictwem
Bezpłatna
dla młodzieży i dorosłych

Gmina rozpoczęła program pilotażowy

po prawej stronie.

Monitoring zanieczyszczeń przemysłowych Daj się ponieść wyobraźni
2 Wersje znaku

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ścisłej współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskie-

go oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska
w Krakowie rozpoczął testowanie nowej platformy internetowej do monitorowania poziomu zanieczyszczeń przemysłowych czy awarii. Ten daje mieszkańcom możliwość szybkiego
i łatwego sprawdzenia, jakie incydenty miały miejsce na terenie poszczególnych zakładów przemysłowych oraz jaki jest
faktyczny poziom emisji.
Nowa platforma umożliwia też firmom biorącym udział
w pilotażu m. in. aktualizowanie danych z pozwoleń na emisję
czy bieżące zgłaszanie incydentów.
Pilotażowa platforma dostępna jest pod adresem: www.
zanieczyszczenia-przemyslowe.powietrze.malopolska.pl/.
(UMiG)

Cykl konkursów Ekologicznie = praktycznie

Obudźcie się w ciele fikcyjnej postaci bibliotekarza pracującego w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Skawinie. Za sprawą podróży w wyjątkowym pociągu zostaniecie wplątani w niezwykłą wirtualną, pełną przygód i zagadek wędrówkę.

Można być zarówno ekologicznym,
jak i praktycznym. Ogrzewanie domu
gazem jest prostsze niż węglem, a segregowanie śmieci nie jest wcale takie trudne. Aby przekonać o tym mieszkańców
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie organizuje cykl konkursów video „ekologicznie = praktycznie” i zachęca do wzięcia
w nim udziału wszystkich utalentowanych ludzi, którzy rozumieją, jak ważna

Jak zagrać?

Zrób swój film video
obecnie jest ekologia. Filmy zostaną wykorzystane w kampaniach informacyjnych zachęcających między innymi do
wymiany „kopciucha”, niespalania śmieci czy segregacji odpadów.
Twórcy najlepszych i najbardziej
pomysłowych filmów otrzymają vouchery do wykorzystania w Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie. Więcej informacji na stronie www.gmina

źródło: Pixabay

skawina.pl oraz na profilu na Facebooku www.facebook.com/lubieSkawine.
(UMiG)

Nowy rok szkolny w rygorze sanitarnym

Nauka w obliczu pandemii
1 września uczniowie rozpoczęli
naukę w szkołach w trybie stacjonarnym. To wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.
Wakacje nie były czasem odpoczynku dla dyrektorów, lecz okresem intensywnych przygotowań do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W oparciu o aktualne wytyczne Ministra Edukacji, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i opracowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie rozwiązania, dyrektorzy przygotowali zasady postępowania,
o których poinformowano rodziców.

Informacje te zostały opublikowane na
stronach internetowych szkół.
Urząd również opracował całą listę rekomendacji i zaleceń, które trafiły
do placówek edukacyjnych. Powstały
one niezależnie od wytycznych Ministerstwa Edukacji i są dostosowane
do warunków szkolnych panujących
w Skawinie. To dyrektor szkoły indywidualnie ustala, które rekomendacje
wejdą w życie. Decyzję o wprowadzeniu innej formy nauczania, też podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz zgody burmistrza.

Ponadto Urząd Miasta i Gminy
podjął działania, by w szkołach nie
zabrakło płynu do dezynfekcji. Zakupił też trzy ozonatory, które zostaną
wykorzystane w sytuacjach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego.
Jeszcze przed 1 września do szkół trafiły bezdotykowe termometry.
Władze miasta i gminy apelują, aby
przypominać swoim pociechom o nowych zasadach bezpieczeństwa i wprowadzonym rygorze sanitarnym. Zachęcają też rodziców do kontaktowania się
z nauczycielami czy dyrekcją wyłącznie
internetowo lub telefonicznie.

(UMiG)

13-19 września - DOPIS 2020

W tym roku w formule hybrydowej
Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych dotychczas odbywał się w formie pikniku w Parku Miejskim w Skawinie. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w tym roku odbędzie się w formule hybrydowej
tzn. część z wydarzeń odbędzie się wirtualnie, a część w kameralnych grupach.
Tegoroczne wydarzenie będzie trwać tydzień od 13
do 19 września br. Rozpocznie się w niedzielę w godzinach popołudniowych od relacji online z prezentacji poszczególnych organizacji i dyskusji tematycznie związanych z działalnością organizacji pozarządowych. W ciągu

tygodnia będą odbywać się również relacje online z około 10 wydarzeń przygotowanych przez NGO z gminy
Skawina. Nie zabraknie też gry stanowiskowej, która ze
względu na zmianę formuły DOPIS, przyjmie formę internetowego quizu.
Jak wziąć udział w DOPIS? Wystarczy wybrać z programu interesujące wydarzenie i przesłać swoje zgłoszenie
do organizatora. Dane kontaktowe podane będą przy poszczególnych aktywnościach. Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.dopis2020.pl.
(UMiG)

Pobierz na swój telefon czy tablet bezpłatną aplikację Action Track (dostępna w sklepie Play). Zeskanuj kod QR dostępny na stronie internetowej biblioteki
i profilu FB, kliknij „POBIERZ” i wciel się w rolę Franciszka.
Za prawidłowo wykonane zadania są przyznawane punkty. Dla najlepszych 5
uczestników, którzy do 18 października br. wezmą udział w zabawie przewidziane
są nagrody.
Gra skierowana jest do młodzieży powyżej 16 roku życia oraz osób dorosłych.
Można w niej brać udział zespołowo lub indywidualnie.
Regulamin gry oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora, czyli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie (www.biblioteka-skawina.
pl) oraz profilu FB.
Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
(red)

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl

wrzesień/październik – obiekty CKiS w Skawinie
Zapisy nowy sezon zajęć wyłącznie przez formularz on-line dostępny na stronie
www.ckis.pl. Informacje:
– sekcje artystyczne - Dział Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64
– sekcje sportowe - Dział Sportu i Rekreacji, tel. 12 276 40 56 lub 784
031 280.
 Basen „Camena” (ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina)
Zaprasza na: gimnastykę w wodzie dla seniorów, aqua aerobik, aqua zumbę,
kurs nauki i doskonalenia pływania dla dzieci (od 5 roku życia), młodzieży i dorosłych.
	Informacje: Dział Basenu Camena, tel. 12 256 95 60/61 w. 21 lub 662 205 708
(godz. 9.00 - 14.00). Szczegóły na www.ckis.pl.
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wrzesień 2020
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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POZIOMO:
2) znana marka samochodu
4) drań, człowiek niegodziwy
7) duchowy przywódca
8) pasiasty kamień półszlachetny
9) równy w marszu
11) początek dnia
13) służby specjalne w byłej NRD
15) Buloński w Paryżu
18) uwalnia od podejrzeń
19) przedmiot
20) część spodni
24) szwedzka ciężarówka
27) roślina oleista
30) drobna, ostra drzazga
31) wypadek, kolizja
32) liczba wydanych egzemplarzy
książki lub gazety
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EKSPOZYCJA 1600 m2

www.vivasanit.pl

WIZUALIZACJA
3D GRATIS
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł jednego z filmów kultowej serii.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta oraz do 21 września br.
prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie, swoje dane oraz numer telefonu*)

Do wygrania zestawy klocków firmy PLAYMOBIL:
Łazienka z wanną, Urodziny w ogrodzie, Pokój nastolatka,
Sypialnia z kącikiem do szycia, Poduszkowiec z silnikiem podwodnym,
Policyjny samolot wodny.
Nagrody do odbioru w sklepie KLOCKOWO.
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
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PIONOWO:
1) zespół Kazika Staszewskiego
2) szczęśliwy przypadek, traf
3) basen portowy
4) zwierzę z rodziny jeleniowatych
5) część spłaty
6) senegalski napastnik Liverpoolu
10) włoski kurort nad Adriatykiem
12) wynik dzielenia
13) może być filmowy
14) imię żeńskie
16) razem z młotem na fladze ZSRR
17) Bohun albo Krzywonos
21) zielona wyspa na pustyni
22) góry w Ameryce Południowej
23) w kuchni nad zlewem
25) dawny władca Rosji
26) organ kontroli państwowej
28) miasto na Mazurach
29) duża, barwna papuga

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
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