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Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
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SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE 
WWW.STANMED.COM.PL

UL. CHMIELENIEC 19/U1, KRAKÓW-RUCZAJ

GINEKOLOG        STOMATOLOG

GABINET GINEKOLOGICZNY
GABINET PRYWATNY

USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel 

specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276

GABINET STOMATOLOGICZNY

M. Bobrzyńskiego Grota Roweckiego

Ch
m
iel
en
iec

CAMPUS
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Biblioteka 
papieska

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

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
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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

• LEKARZE SPECJALIŚCI
 endokrynolog - ortopeda - kardiolog
 neurolog - radiolog - dietetyk
•  USG pełny zakres, EKG, Echo serca
 Holter 24h 
• BADANIA ANALITYCZNE
• REHABILITACJA
 masaże - ćwiczenia - fizykoterapia
 suche igłowanie - fala uderzeniowa  
 krioterapia 

☞BORELIOZA
☞ PROBLEMY JELITOWE
☞ ALERGIA
☞ CZĘSTE INFEKCJE
• Diagnostyka biorezonansowa obciążeń
• Badania niedoborów
• Terapia RIFE'A  Generatorem Plazmowym
• Terapia BRT

SKUTECZNIE
I NATURALNIE

MD Vital
www.mdvital.pl

ul. Miłkowskiego 23
Kraków

REJSTRACJA
690 590 778

rejestracja@mdvita l.pl

Terapia RIFE'A  Generatorem Plazmowym
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Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina
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operatorów maszyn i urządzeń produkcyjnych
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Niech ten wyjątkowy czas 
Świąt Bożego Narodzenia 
będzie okresem 
spokoju i pozytywnego myślenia,
dostarczy sił na podjęcie 
wyzwań w Nowym Roku.

Niech te niezwykłe świąteczne chwile 
będą źródłem woli czynienia życia 
piękniejszym każdego dnia.

Świąt wypełnionych miłością,
nadzieją, która nie gaśnie
i szczęściem, które trwa wiecznie

życzy
redakcja miesięcznika 
„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”
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ul. Kamieniecka 16
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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

Kaufland
ul. Norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Supermarket  
ul. Komuny Paryskiej 1A 
KLINY 

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Specjalistyczne Centrum 
Diagnostyczno-Zabiegowe 
ul. Barska 12

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

ul. 29 Listopada 21

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Skawina

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13
KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6 
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93

F.H. TERESKO 
ul. Batalionów Chłopskich 2A
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ul. Wspólna 7
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Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. Twardowskiego 48 
(os. Podwawelskie)

ul. Kobierzyńska 42

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

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

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

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

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

Kraków 

Delikatesy 
Galeria Smaku u Jacka 
ul. Kobierzyńska 165

ul. Torowa 16 C 

Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a
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Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań, pozmieniał plany i otwo-
rzył na nowe perspektywy rozwoju. Groteska zrealizowała dwie 
premiery – wiosną „Dzikie Łabędzie” w reżyserii Jerzego Bielu-
nasa i we wrześniu „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek 
(czterech prawych i sześciu lewych) w reżyserii Lecha Walickiego.

Podczas pierwszego „wyłączenia” teatr komunikował się ze 
swoimi widzami przez akcje #złapgroteskęwsieci i #gramydla-
groteski. I choć ponownie został zamknięty, to wciąż jest obecny 
w życiu swoich widzów.

– To dla nas bardzo ważne, żeby tworzyć i aktualizować ofertę 
dla widzów w każdym wieku, niezależnie od okoliczności. Tęskni-
my za żywym teatrem i przeżywającą go razem z nami widownią. 
Mamy nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do naszej teatralnej ak-
tywności przy Skarbowej 2, ale na razie przygotowaliśmy bogatą 
ofertę świąteczną, którą będziemy prezentowali w sieci. W grudniu 
Groteska zasypie widzów prezentami – mówi Adolf Weltschek, 
dyrektor teatru.

Świąteczne warsztaty
Grudzień z Groteską to m.in. warsztaty plastyczne poświę-

cone przygotowaniu ozdób świątecznych; „Opowieść wigilijna” 
w interpretacji aktorów oraz dokument w odcinkach „Kod Mi-
strzów – Teatr Nieznany” realizowany przy wsparciu środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to nieby-
wała okazja, aby zaglądnąć w zakamarki teatralne i poznać lu-
dzi, którzy współtworzą spektakle. O swojej pracy opowiedzą 
między innymi akustycy i oświetleniowcy, plastycy i pracownicy 
pracowni krawieckiej.

Warsztaty plastyczne, które otworzą grudniową ofertę, po-
prowadzą ulubione aktorskie rodziny lalkarzy oraz pracownicy 

pracowni plastycznej. Zajęcia są idealnym pretekstem do spędze-
nia czasu wspólnie z całą rodziną i z dużą dawką dobrej zabawy. 
Pierwszy odcinek już 5 grudnia na stronie i w mediach społecz-
nościowych teatru. – Wiemy jak dużym zainteresowaniem cieszy się 
nasz teatr i prezentowane przez nas spektakle, dlatego ich również nie 
zabraknie w grudniowej ofercie. Planujemy pokazać wybrane tytuły 
dla dzieci, ale to na razie niespodzianka – mówi dyrektor Weltschek. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Groteski.
 (UMK, red)

Groteska w grudniu zasypie prezentami

Wciąż obecna dla swoich widzów

materiały prasowe

Teatr Ludowy z myślą o swoich wi-
dzach przygotował ofertę w formie pa-
kietu spektakli, którym towarzyszyć będą 
spotkania oraz wywiady z aktorami i twór-
cami; poznawanie kulis teatru; warsztaty 
edukacyjne; wspólna zabawa i nauka.

Wszystkie wydarzenia będą do-
stępne online w formie linku aktywne-
go przez 48 godzin. Teatr będzie o nich 
informować na bieżąco, mailowo oraz 
za pośrednictwem swojej strony inter-
netowej i profilu na Facebook’u.

Pakiet obejmuje następujące wyda-
rzenia online:
– 3 grudnia (czwartek) „Solaris”, 

reżyseria: Marcin Wierzchow-
ski

– 6 grudnia (niedziela) „Jak się nie 
zgubić w teatrze?” – niespodzianka 
dla najmłodszych

– 31 grudnia (czwartek) - Spektakl 
sylwestrowy
Dostępny w dwóch wersjach ceno-

wych:

– TL Online 60+ – oferta dedykowa-
na seniorom, w ramach której dzięki 
wsparciu Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej przekaza-
nych zostanie aż 1000 bezpłatnych 
zaproszeń widzom w wieku 60+.

– TL Online – dla pozostałych wi-
dzów w regularnej cenie 30 zł.
Zakup i rezerwacja pakietów:

– na stronie internetowej  teatru 
(www.ludowy.pl)

– pod adresem e-mail:  rezerwacja@
ludowy.pl

– telefonicznie w biurze obsługi wi-
dza: 12 68 02 112; 12 68 02 113.

(UMK, red)

Teatr Ludowy 

Zaprasza w wersji online

Rozpoczął się 49. sezon akcji „Zdobywamy Odzna-
kę Przyjaciela Krakowa”, którą organizuje Koło Grodzkie 
PTTK. W tym roku, po raz pierwszy w historii, spacery będą 
odbywać się on-line. Nadchodząca edycja potrwa do 27 mar-
ca 2021 r.

„Trwająca epidemia pokrzyżowała nasze plany i nie mo-
żemy się spotkać twarzą w twarz na mieście. Ale żeby nie 
zmarnować tego czasu, zapraszamy w sobotnie i niedziele 
poranki do udziału w spotkaniach on-line, podczas których 
przewodnicy miejscy po Krakowie opowiedzą historię nasze-
go miasta na co najmniej kilkadziesiąt sposobów” – zachęcają 
organizatorzy.

Spotkania on-line będą bezpłatne, ogólnodostępne, 
transmitowane na żywo (i tylko na żywo) za pośrednictwem 
serwisu YouTube.

Na soboty, niedziele i święta przygotowanych zostało kil-
kadziesiąt tematycznych tras. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna 
pozwoli, odbędą się również tradycyjne spacery. Na wytrwa-
łych czeka czterostopniowa odznaka „Przyjaciela Krakowa”.

Regulamin, informacje o akcji oraz program na cały 
miesiąc dostępne są na stronie internetowej Koło Grodzkie 
PTTK (www.kologrodzkie.pl), a także pod numerem tele-
fonu 12 422 85 28 (poniedziałki godz.12-15; czwartki godz 
15-18). (UMK, red)

Ruszył nowy sezon spacerów

Zdobądź Odznakę Przyjaciela Krakowa

http://www.ludowy.pl/
http://www.ludowy.pl/
http://facebook.com/TeatrLudowy
http://www.ludowy.pl/
mailto:rezerwacja@ludowy.pl
mailto:rezerwacja@ludowy.pl
http://www.kologrodzkie.pl/


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

Krakowski Festiwal Górski to lata 
tradycji, łącznik środowiska górskie-
go i wyraz tej wspólnej pasji. 

Przed nami wyjątkowa edycja 
Krakowskiego Festiwalu Górskiego. 
Z pewnością będzie brakowało at-
mosfery, która towarzyszyła spotka-
niom na KFG przez ostatnich 17 lat, 
ale w ostatnich miesiącach przywy-
kliśmy do wirtualnego świata i do-
strzegamy też zalety online’owej for-
muły.

Nowa odsłona festiwalu, to tak-
że nowe możliwości – wygodny do-
stęp do filmów, prezentacji, wywia-
dów i warsztatów. W wydarzeniach 
zaplanowanych na weekend 12-13 
grudnia można uczestniczyć nie-
zależnie od miejsca zamieszkania. 
Ponadto w tym roku filmy biorące 
udział w konkursach (polskim i za-
granicznym) będą dostępne na plat-
formie playkrakow.com przez niemal 
miesiąc – od 5 do 31 grudnia. Dzięki 
temu można będzie otrzymać dawkę 
górskich wrażeń bardziej skondenso-

12-13 grudnia - 18. Krakowski Festiwal Górski 

W tym roku na PLAY KRAKÓW
waną lub rozłożoną w czasie. Karnety 
na 18. Krakowski Festiwal Górski są 
już dostępne na PLAY KRAKOW.

W dniach 12-13 grudnia na in-
ternetowej scenie Krakowskiego Fe-
stiwalu Górskiego pojawią się goście 
zagraniczni (m.in. Steve Swenson, 
Barbara Zangerl i Jacopo Larcher, 
Alexander Megos, Edu Marin z fil-
mu „Valhalla”, bohaterowie i twór-
ca filmu „LifeLines”, a także twórcy 
i bohaterowie „Godspeed” i „Los Po-
lacos”) oraz z Polski (m.in.: Łukasz 
Dudek, Eliza Kubarska z filmu „Ścia-
na Cieni”, Aleksander Taister z film 
„Gorropu”, Andrzej Bargiel, Grze-
gorz Folta i Kacper Tekieli oraz Mar-
cin Kotelnicki i Jakub Brzosko z filmu 
„Opętany”).

Góry to nie tylko wyczyny, ale 
również kultura, która z nich wyrasta. 
W tym roku podczas festiwalu będzie 
możliwość spotkania się z wyjątko-
wymi twórcami, m.in.: Bernadette 
McDonald („Winter 8000”), Piotrem 
Trybalskim („Wszechmogący. Czło-

wiek, który wymyślił Himalaje. Bio-
grafia Andrzeja Zawady”), Beatą Sa-
bałą-Zielińską („Pięć stawów. Dom 
bez adresu”) czy Agnieszką Jurczyń-
ską-Kłosok („Nazewnictwo Tatr Wy-
sokich. Konceptualizacja przestrzeni 
górskiej”).

Warsztaty górskie i wspinaczkowe 
zawsze zajmowały na KFG specjalne 
miejsce. Nie inaczej będzie też w tym 
roku. Warsztaty, od alpinizmu przez 
wspinanie po skitouring, poprowadzą 
specjaliści w swoich dziedzinach, jak 
choćby Piotr Sztaba, Waldek Niemiec 
i Tomek Nędzyński czy Maciej Cie-
sielski.

Od 5 do 31 grudnia będzie też 
okazja zobaczyć blisko 50 filmów bio-
rących udział w konkursie międzyna-
rodowym m.in. Everest – The Hard 
Way, Valhalla, Rock Sky, Godspeed, Los 
Polacos!, Ściana Cieni, Opętany.

Jak co roku spośród filmów wy-
brani zostaną zwycięzcy w kilku kate-
goriach. Przyznana zostanie również 
nagroda od publiczności. 

Łączna długość filmów startu-
jących w konkursach to niemal 20 
godzin. Do tego wywiady, warszta-
ty, prelekcje. Czy zdecydujecie się na 
kameralny weekend pełen górskich 
emocji, atmosferę festiwalu przeno-
sząc do domu, czy może skusi Was 
bardziej wizja miesiąca z filmem gór-
skim? Niezależnie od tego, którą opcję 
wybierzecie, KFG+ staje na wysokości 
zadania i nie przerywa swoich wielo-
letnich tradycji: grudzień to czas lu-
dzi gór.

Więcej informacji na stronie in-
ternetowej Krakowskiego Festiwalu 
Górskiego (kfg.pl).

(UMK, red)Krakowskie Biuro Festiwalowe

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie” – to konkurs 
wiedzy o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego, pieśniarza, 
poety, prozaika, autora tekstów piosenek. Organizowany już 
od 11 lat, co roku przyciąga fanów twórczości tego wybit-
nego polskiego artysty. Wydarzenie, którego organizatorem 
jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, ad-
resowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej 
Polski. 

Celem konkursu jest nie tylko podtrzymywanie pamięci 
o Jacku Kaczmarskim i jego twórczości, ale także zachęta do 
poznawania historii Polski. Twórczość poety idealnie się do 
tego nadaje, ponieważ opowiada o różnych okresach w dzie-
jach kraju: sarmackim, przedwojennym i komunistycznym. 
Poprzeczka postawiona jest wysoko – każda edycja to inne te-
maty prac konkursowych i inne, nowe zestawy pytań. Konkurs 
składa się z trzech etapów. Najpierw uczestnicy piszą pracę na 
jeden z wybranych tematów. W tym roku brzmią następująco:
– „Bez ruchu każą tkwić nam tu” – miejsca, budynki, po-

mieszczenia kreujące rzeczywistość w poezji Jacka Kacz-
marskiego

– „Ostatni nalej raz” – alkohol, imprezy, rubaszne zacho-
wania i charaktery: ich rola w kreacji bohaterów i świata 
w liryce Kaczmarskiego

– „Czego nie wiesz, księdza słuchaj” – Jacek Kaczmarski 
operujący dowcipem, gorzkim humorem, ironią i cyni-
zmem

– „Nie zdążę, nie zdążę, noc w dzień się rozjarza” – wizje, 
wróżby, proroctwa i katastrofy w twórczości poetyckiej 
Jacka Kaczmarskiego
Istotną częścią drugiego etapu jest rozmowa o przesła-

nej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wie-

dzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność 
obrony swojego zdania podczas dyskusji.

W trzecim etapie uczestnicy dokonują ustnej analizy i in-
terpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jac-
ka Kaczmarskiego oraz biorą udział w quizie. Prace konkur-
sowe można przesyłać do 16 lutego 2021 roku.

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne w wy-
sokości:
– I nagroda – 1300 zł
– II nagroda – 700 zł
– III nagroda – 500 zł

Regulamin konkursu oraz szczegółowe wytyczne do-
tyczące uczestnictwa dostępne są na stronie interneto-
wej cmjordan.krakow.pl. Dodatkowe informacje pod adre-
sem e-mail:  kmtpnis@cmjordan.krakow.pl  lub numerem 
telefonu: 12 430 00 15 wew. 230. (UMK, red)

Konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Odkryj Kaczmarskiego

CM im. dr. H. Jordana w Krakowie / materiały prasowe

https://playkrakow.com/
http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego
mailto:kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
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W tym roku nie będzie pokazów pi-
rotechnicznych, nie będzie też koncertów 
zespołów z pierwszych miejsc list przebo-
jów. Będą za to światła, lasery, multimedia 
i niepowtarzalne formy. W ostatnią noc 
2020 roku Kraków dosłownie połączy 
sztukę i nowe media na swoich ulicach. 
W mieście pojawi się aż 11 artystycznych 
instalacji, z podświetleniem, laserami, 
animacjami czy specjalnie skomponowa-
nymi dźwiękami. Na placach i w alejach 
pojawią się projekty inspirowane gwiaz-
dami, czasem słowami czy lampionami. 

Brama Otwarta to główna instalacja, 
która stanie w miejscu zwyczajowych ob-
chodów Nowego Roku – na płycie Rynku 
Głównego od strony Ratusza. Przez ten 
niepowtarzalny i monumentalny portal 
mieszkańcy miasta i jego goście będą mo-
gli niemal dosłownie wkroczyć w Nowy 
Rok. To zarazem symbol historycznej 
i współczesnej otwartości Krakowa na 
przyjezdnych i wpływy z zewnątrz.

– Brama swoją formą ma zachęcać do 
swobodnego przechodzenia przez instalację, 
jednocześnie zmniejszając ryzyko groma-
dzenia się dużej liczby osób w jednym miej-
scu. Nie chcieliśmy rezygnować ze wspólnego 
świętowania w ten wyjątkowy dzień w roku, 
ale najważniejsze jest dla mnie bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, 
że znaleźliśmy rozwiązanie, które nie tylko 
jest atrakcyjnie wizualnie, ale pozwala nam 
na podtrzymanie promocji Krakowa. To je-
dyna tego typu instalacja w Polsce – mówi 
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Na Bramie Otwartej pojawią się 
zdjęcia oraz filmy przedstawiające dawne 
imprezy sylwestrowe w Krakowie. Przed 
północą rozpocznie się wielkie odlicza-
nie, które zakończy się składaniem ży-
czeń. Już dziś można nagrać kilka słów 
na Nowy Rok i do 6 grudnia przesłać na 
adres e-mail:  sylwester.opencall@kbf.
krakow.pl.

Będzie też można odbyć sylwestro-
wo-noworoczny spacer szlakiem insta-
lacji artystycznych stworzonych przez 

10 krakowskich twórców wyłonionych 
w konkursie „Nowy Rok, nowa sztu-
ka, nowe media – przegląd instalacji 
audiowizualnych krakowskich arty-
stów”: 
– przy ul. Powiśle 11 powstanie in-

stalacja łącząca elementy świetlne 
i typograficzne oparta na cytacie 
z ballady „Nim wstanie dzień”. Me-
lancholijne słowa piosenki idealnie 
nawiązują do symbolicznego odli-
czania minut charakterystycznego 
dla sylwestrowej nocy – autor Prze-
mysław Czepurko

– na placu przed Collegium Novum 
zawiśnie prawdziwie niezidentyfi-
kowany obiekt wchodzący z odbior-
cami w wizualno-werbalną interak-
cję, oparty o technologię hologramu 
3D – autor Małgorzata Kaczmarska

– na placu na Plantach na wysokości 
Muzeum Archeologicznym będzie 
można zobaczyć instalację operują-
cą światłem jako medium, która na-
wiązuje do problematyki społecznej 
– zagadnień dysfunkcji i chorób psy-
chicznych – autor Hubert Kaszycki

– w alei Róż pojawi się instalacja zbu-
dowana z metalowych elementów, 
wypełniona laserami. Wszystko po 
to, by dostać namiastkę prawdzi-
wego szaleństwa – autor Piotr Ko-
walski

– na placu koło Barbakanu promienie 
UV-C będą niszczyć DNA korona-
wirusa, tworząc strefę sterylną – au-
tor Przemysław Kozakiewicz

– na ul. Szewskiej będzie można zo-
baczyć zegar odliczający czas do go-
dziny 00.00. A co potem? Festiwal 
animacji i muzyki! – autor Borys 
Kunkiewicz

– na Małym Rynku pojawi się zjawi-
skowy Tokamak, czyli źródło energii 
przyszłości, symbolem zmian i na-
dziei na lepsze jutro – autor Borys 
Kunkiewicz

– plac św. Marii Magdaleny wypeł-
ni się różnej wielkości kryształami 
lodu, płatkami śniegu lub gwiazda-
mi – autor Dominika Lasota

– altana na Plantach zamieni się w je-
den wielki lampion stworzony z pat-
chworkowych obrazków mieszkań-
ców Krakowa – autor Barbara 
Wojewoda 

– na placu św. Ducha stanie praca in-
spirowana hipotetycznym zjawi-
skiem białych dziur, czyli miejsc we 
wszechświecie, emitujących mate-
rię i energię w procesie odwrotnym 
do tego, który zachodzi w czarnych 
dziurach – autor Elwira Wojtunik 
i Popesz Csaba Láng.
Szczegóły na www.kbf.krakow.pl.

(UMK, red)

Sylwester w Krakowie

Światła, lasery, multimedia  
i niepowtarzalne formy

materiały prasowe / KBF

Miejscy radni przegłosowali zmia-
ny w taryfie cen biletów za korzysta-
nie z transportu publicznego. Dyskusje 
na ten temat trwały od kilku miesięcy. 
Ostatecznie za niektóre bilety radni 
przyjęli nieco niższe stawki, niż te, za-
proponowane przez Zarząd Transportu 
Publicznego w Krakowie.

Po podwyżce bilet 20-minutowy, 
za który dotychczas płaciliśmy 3,40 zł 
kosztował będzie 4 zł. Z kolei zamiast 
50-minutowego będącego jednocze-
śnie jednoprzejazdowym biletu za 4,60 
zł, wprowadzony zostanie 60-minuto-
wy (także jednoprzejazdowy) za 6 zł. 
Cena biletu 90-minutowego wzrośnie 
z 6 do 8 zł.

Pomimo wcześniejszych zamiarów 
nie zlikwidowano biletu miesięcznego 
na jedną linię. Jego koszt dla posiadacza 
Karty Krakowskiej wzrośnie z 45 do 54 
zł. Osoba nie mająca karty zapłaci 80 zł. 

Bilet miesięczny na wszystkie linie za-
miast 69 kosztować będzie 80 zł z Kartą 
i 148 zł bez niej.

Nowością jest bilet półroczny, który 
będzie można kupić w cenie 420 zł (za 
pierwsze pięć miesięcy opłata wynie-
sie po 80 zł, za szósty 20 zł). W takiej 
opcji koszt korzystania z komunikacji 
dla mieszkańca z Kartą Krakowską to 
70 zł miesięcznie. 

Nowe taryfy obowiązywać będą od 
początku lutego 2021 roku. (UMK, red)

Radni zdecydowali o stawkach

Bilety komunikacji miejskiej 
będą droższe od lutego

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

■ W te Święta zamawiam online! – mapa z ofertą świąteczną
Pod takim hasłem Kraków chce promować ofertę krakowskich przedsiębior-

ców, rzemieślników i firmy, które borykają się z ograniczeniami w bezpośredniej 
sprzedaży i zachęcić mieszkańców do ich wsparcia i robienia zakupów świątecznych 
przez Internet w globalnej sieci, ale jednak lokalnie.

– Zapraszam Państwa do przygotowania i prezentacji za pośrednictwem interak-
tywnej mapy oferty, która jest dedykowana świętom Bożego Narodzenia. Mam nadzie-
ję, że narzędzie to przyczyni się do zwiększenia popytu na asortyment oferowany przez 
lokalną przedsiębiorczość w tym trudnym dla krakowian okresie – mówi Jacek Maj-
chrowski, prezydent Krakowa.

Aby znaleźć się na mapie wystarczy wypełnić krótką ankietę i określić, co 
oferuje przedsiębiorca. Na podstawie podanych informacji, firma zlokalizowa-
na zostanie na mapie, a mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli skorzystać z jej 
propozycji.

Najnowsza, świąteczna inicjatywa jest naturalnym następstwem już działają-
cych i dobrze prosperujących map miejskich: Jestem aktywny czy mapy krakow-
skiej gastronomii, którą codziennie odwiedza blisko 6 tys. osób.

■ Nowy adres interaktywnej mapy krakowskiej gastronomii
Odwiedź mapę kra-

kowskiej gastronomii pod 
nowym, łatwiejszym do 
zapamiętania adresem:   
jedzenie.krakow.pl. Sko-
rzystaj z oferty dań serwo-
wanych przez lokalne firmy 
z dowozem lub na wynos. 
Wejdź i sprawdź sam, jak 
to działa!

Mapę dziennie od-
wiedza ponad 5 800 osób. 
Każdego dnia zwiększa 
się też liczba podmiotów, które chcą pojawić się na mapie. Przygotowana przez 
miasto mapa lokali gastronomicznych powstała w odpowiedzi na potrzeby 
mieszkańców oraz jako forma wsparcia branży gastronomicznej w trudnych 
czasach.

Aby pojawić się na mapie, wystarczy wypełnić krótką ankietę zamieszczoną na 
stronie, w której należy wskazać podstawowe dane dotyczące prowadzonej dzia-
łalności (adres, dane kontaktowe, sposoby płatności itp.). Podmioty wypełniające 
ankietę równocześnie pojawiają się na mapie „Jestem AKTYWNY” – serwisie ma-
powym dedykowanym różnorodnym podmiotom gospodarczym aktywnie działa-
jącym w czasach pandemii.

■ Zarządzenie prezydenta Krakowa
19 listopada weszło 

w życie zarządzenie pre-
zydenta Krakowa z dnia 12 
listopada, w sprawie przyję-
cia szczególnych rozwiązań, 
mających na celu wsparcie 
podmiotów funkcjonują-
cych na terenie Krakowa. 
Zarządzenie dotyczy pod-
miotów, których sytuacja 
finansowa uległa pogor-
szeniu, w związku z nega-
tywnymi konsekwencjami 
ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce – w zakresie zadań 
realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych. Wchodzące w życie prze-
pisy umożliwią podjęcie działań, wspierających przedsiębiorców poprzez:
– zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, w odniesieniu do umów cy-

wilnoprawnych, dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości przez 
Wydział Spraw Administracyjnych, celem wyłączenia lub ograniczenia okresu 
stanu epidemii spod jej rygorów. Powyższe zmiany dotyczą w szczególności 
następujących branż: gastronomia, dorożkarstwo, handel obwoźny, działalność 
artystyczna i reklamowa,

– nienaliczanie opłaty manipulacyjnej za złożenie wniosku w terminie krótszym 
niż siedem dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub terminem krót-
szym niż siedem dni przed datą wnioskowanej zmiany, o której mowa w para-
grafie 7 ust. 6 Zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 
stycznia 2020 r., w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (z późn. 
zm.), z zastrzeżeniem ust. 2,

– obniżkę czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców targowisk miej-
skich w okresie, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ 
znacznemu zmniejszeniu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii CO-
VID-19, na wniosek osoby uprawnionej.
Prezydent Miasta Krakowa podpisał także zarządzenie w sprawie czaso-

wego udostępniania nieruchomości, w którym stawki opłaty za udostępnienie 
nieruchomości pod  ogródki gastronomiczne  w okresie od 1 listopada do 31 
marca 2021 r. zostały obniżone do wysokości 60 proc. stawek dotychczas obo-
wiązujących. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa dostępne jest na www.bip.krakow.pl.
(UMK, red)

Wsparcie dla przedsiębiorców

pixabay.com

pixabay.com

mailto:sylwester.opencall@kbf.krakow.pl
mailto:sylwester.opencall@kbf.krakow.pl
https://jestem-aktywny-umkrakow.hub.arcgis.com/
https://gastronomia-umkrakow.hub.arcgis.com/
https://gastronomia-umkrakow.hub.arcgis.com/
http://www.bip.krakow.pl
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ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

@vitalbodysklepPOLUB NAS NA FACEBOOKU

SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY
UL. GROTA-ROWECKIEGO 7C

KRAKÓW RUCZAJ

• ZIOŁA • HERBATY •
• SUPLEMENTY DIETY •

• LEKI ZIOŁOWE •
• YERBA MATE •

• ODŻYWKI • SOKI •
• PRZYPRAWY •

• MIODY •

OTWARTE
PON.-PT.: 10.00-18.00, SOB.: 10.00-14.00

PARKING Z TYŁU BUDYNKU

Schudnij

Kraków
ul. Chmieleniec 2B lok. 8
krakow.chmieleniec@naturhouse-polska.com

794 900 122

skutecznie!
Umów się
na bezpłatną
konsultację
z dietetykiem 

18 listopada obchodzony był Euro-
pejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. 
Już od 13 lat w ramach tego dnia podej-
mowane są inicjatywy, które mają na celu 
zwiększenie świadomości na temat glo-
balnej oporności na środki przeciwdrob-
noustrojowe oraz zachęcenie społeczeń-
stwa, pracowników ochrony zdrowia czy 
decydentów do najlepszych praktyk, po-
zwalających uniknąć dalszego pojawiania 
się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopor-
nych, które stały się codziennym proble-
mem szpitali w całej Europie. Niewłaściwe 
stosowanie antybiotyków może powodo-
wać infekcję bądź kolonizację pacjentów 
bakteriami opornymi na antybiotyki.

Kampania podkreśla też fakt, że an-
tybiotyki nie działają na wirusy, które wy-
wołują przeziębienia, grypę i Covid-19. 
Działają tylko na bakterie, a nadużywane 
tracą skuteczność, dlatego należy je przyj-

mować wyłącznie po przepisaniu przez 
lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. Nie-
właściwe stosowanie antybiotyków może 
przejawiać się, gdy:
– antybiotyki przepisywane są na wy-

rost;
– terapia antybiotykowa włączana jest 

zbyt późno u poważnie chorych;
– spektrum terapii antybiotykowej jest 

zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
– dawka antybiotyku jest zbyt niska lub 

zbyt wysoka w porównaniu z dawką 
właściwą dla danego pacjenta;

– trwanie terapii antybiotykowej jest 
zbyt krótkie bądź zbyt długie;

– terapia antybiotykowa nie zmienia 
się na celowaną wraz z dostępnością 
wyniku badania mikrobiologicznego.
Więcej na stronie Narodowego Pro-

gramu Ochrony Antybiotyków (www.
antybiotyki.edu.pl). UMK, red

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków

Może być powodem  
zakażeń lekoopornych

COVID-19 

Potrzebne 
osocze

Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
zwraca się z prośbą o oddawanie oso-
cza do osób, które chorowały na CO-
VID-19 i zostały uznane za zdrowe. 
Osocze zawiera przeciwciała, które 
pomagają blokować namnażanie wi-
rusa w organizmie pacjenta z CO-
VID-19 i tym samym wspomagać 
leczenie chorych z ciężkimi, zagra-
żającymi życiu objawami zakażenia. 
O kontakt proszone są osoby:
– które przechorowały COVID-19 

(uznane za wyleczone i są zdro-
we) lub przeszły bezobjawowe za-
każenie

– minął okres co najmniej 28 dni od 
ustąpienia objawów albo 18 dni od 
zakończenia izolacji

– w wieku 18-65 lat
– spełniają kryteria zawarte w prze-

pisach prawnych określających 
wymagania ogólne dla dawców 
krwi i jej składników.
W czasie rozmowy telefonicz-

nej zostanie dokonana wstępna oce-
na braku przeciwwskazań do oddania 
osocza oraz ustalony dogodny termin 
i miejsce jego pobrania. 

Kontakt: RCKiK ul. Rzeźnicza 11 
w Krakowie; tel.: 663 560 300 lub 661 
926  116 (pon-pt w godz. 7.30-
15.05); e-mail: dzial.dawcow@rckik. 
krakow.pl.

(UMK, red)

Według danych Narodowego Fun-
duszu Zdrowia aż 1/3 Polaków po 65 
roku życia przyjmuje co najmniej pięć 
leków dziennie. Zażywanie wielu medy-
kamentów jednocześnie zwiększa ryzyko 
wystąpienia groźnych powikłań i wza-
jemnych interakcji, o czym przypomina 
trwająca kampania NFZ „Świadomy pa-
cjent – skuteczna terapia” zorganizowana 
pod hasłem „Nie (i)graj z lekami. W grę 
wchodzi Twoje zdrowie”.

Polipragmazja, czyli wielolekowość, 
to przyjmowanie co najmniej pięciu le-
ków jednocześnie. Jest groźna dla każdego, a szczególnie dla 
osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi, np. 
cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia.

Eksperci podkreślają, że starzenie się społeczeństwa i rów-
noczesne wydłużanie życia sprawiają, że polipragmazja pozo-
stająca poza nadzorem jest zjawiskiem niebezpiecznym. NFZ 
przygotował specjalny raport, który szczegółowo opisuje to zja-
wisko z polskiej perspektywy, a także kampanię „Świadomy pa-
cjent – skuteczna terapia” propagującą bezpieczne i odpowie-
dzialne podejście do przyjmowania leków. – Nawet najlepszy 
lek może wywołać objawy uboczne, a nieprawidłowo stosowa-
ny może doprowadzić do potencjalnie ciężkich powikłań. Osoby 
w starszym wieku, z racji częstego nakładania się licznych scho-
rzeń, zażywają zwykle duże ilości leków. Wielolekowość, czasem 
konieczna, jednak zawsze potencjalnie obciążona możliwością 
rozwoju objawów niepożądanych, powinna być ograniczana – 
podkreśla Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak bezpiecznie przyjmować leki
Pamiętaj, zawsze informuj swojego lekarza o zażywanych 

lekach. Ogranicz ryzyko niepożądanych skutków przyjmowa-
nia wielu leków.

– Niestety, wielu pacjentów nie jest świadomych zagrożenia 
jakie niesie ze sobą tzw. wielolekowość. Zagrożenie jest tym więk-

sze, że często o zakupie danego medyka-
mentu decyduje reklama czy porada osoby 
nam bliskiej, która nie ma specjalistycznej 
wiedzy. Pamiętajmy, że każdy z nas ma 
indywidualne potrzeby zdrowotne. Pre-
parat, który pomógł znajomemu nie za-
wsze będzie odpowiedni również dla nas. 
Pacjent powinien być szczególnie czujny, 
jeśli oprócz preparatów leczniczych prze-
pisanych przez lekarza, zażywa te bez 
recepty  – zauważa Elżbieta Piotrowska
-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej.

Warto więc przestrzegać 5 zasad:
•	 Zawsze	miej	przy	sobie	aktualny	spis	leków	wraz	z dawkami. 

W spisie powinny znajdować się wszystkie preparaty, łącz-
nie z suplementami diety i lekami kupowanymi bez przepisu 
lekarza.

•	 W	trakcie	wizyty	u lekarza (każdego) pokaż swój aktualny 
spis leków.

•	 Każdorazowo	informuj	swojego	głównego	lekarza	prowa-
dzącego o innych wizytach i o wynikających z nich zalece-
niach. Nawet niepytany, informuj lekarzy wszystkich spe-
cjalności o tym, że leczysz się przewlekle.

•	 Nie	zażywaj	leków	polecanych	przez	sąsiada	czy	rodzinę,	
bez konsultacji ze swoim lekarzem. To co im pomogło, Tobie 
może zaszkodzić. Dobrym przykładem są leki przeciwbó-
lowe i przeciw przeziębieniom o różnych nazwach handlo-
wych i podobnym składzie – ich łączne stosowanie może 
doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

•	 Przyjmowanie	licznych	leków	bywa	konieczne.	Czasem	ra-
tuje życie. Zawsze może wywołać trudne do przewidzenia 
powikłania.
Więcej informacji, w tym raport o polipragmazji 

w Polsce można znaleźć stronie  www.akademia.nfz.gov.pl/ 
polipragmazja/.

 (UMK, red)

Nie (i)graj z lekami

W grę wchodzi Twoje zdrowie

akademia.nfz.gov.pl

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php
http://antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php
http://www.antybiotyki.edu.pl
http://www.antybiotyki.edu.pl
mailto:dzial.dawcow@rckik.krakow.pl
mailto:dzial.dawcow@rckik.krakow.pl
http://www.akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/
http://www.akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl

Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek: 13.00–16.00; wtorek–piątek: 09.00–15.00

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

Uroczysko Górka Pychowicka to kolejny teren zielony, 
który stał się własnością Krakowa. Obszar położony na tere-
nie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego obejmuje 
10 hektarów i stanowi wspaniałą panoramę widokową na Las 
Wolski, na Sikornik, a polana w południowej części jest miej-
scem wypoczynku i relaksu dla lokalnej społeczności.

- Jest taki program zalesiania miasta. Dokupujemy co jakiś 
czas fragmenty lasów po to, żeby je urządzać i udostępniać dla 
mieszkańców. To też uchwała Rady Miasta – informuje prof. 
Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. – Sądzę, że to 
bardzo dobre rozwiązanie i cieszę się, że w tym kierunku wszystko 
idzie – podkreśla.

To kolejny teren leśny wykupiony przez miasto od pry-
watnych właścicieli w ramach programu zwiększania lesisto-
ści. W ubiegłym roku miasto Kraków zakupiło kilkanaście 
hektarów Lasu Borkowskiego. (UMK, red)

Obszar Górki Pychowickiej

Miasto zdecydowało się kupić uroczysko

Fot. Jan Graczyński

W parku rzecznym Wilga, obejmującym obszar lasku 
Kopty od ulicy Rzemieślniczej do Brożka, finalizowane są 
prace rewitalizacyjne. Wszystko w ramach pierwszego etapu 
zaplanowanych na najbliższe lata zielonych inwestycji w tym 
rejonie miasta. Pierwszy spacer nowymi alejkami będzie moż-
liwy już w grudniu. Choć park położony jest poza obszarem 
Dzielnicy VIII, to jego lokalizacja sprawia, że jest atrakcyj-
nym terenem rekreacyjnym również dla jej mieszkańców.

Wyzwaniem i priorytetem trwających prac adaptacyj-
nych było stworzenie miejsca zapewniającego komfort i bez-
pieczeństwo odwiedzających to miejsce, z zachowaniem, jak 
najbardziej naturalnego charakteru otaczającej przyrody. Dla-
tego też wykonawcy wykorzystali ekologiczną nawierzchnię 
mineralną z drewnianymi obrzeżami, poprowadzono mini-
malną liczbę ciągów pieszych i rowerowych. Zainstalowane 
oświetlenie zostało skierowane w dół i zlokalizowano je tylko 
przy głównych ścieżkach, tak aby nie rozpraszać żyjących na 
drzewach ptaków. Wzdłuż łączników pieszych zamontowa-
no ławki, kosze na śmieci i urządzenia do ćwiczeń. Pojawił się 
również zjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz ścieżka 
edukacyjna dla dzieci. W odświeżonym parku nie zapomnia-
no także o nasadzeniach nowych roślin. Obejmują one tylko 
gatunki właściwe dla siedliska łęgu topolowo-wierzbowego. 

Co ważne, obszar parku podzielono na dwie strefy. 
W bezpośrednim otoczeniu infrastruktury, częstotliwość za-
biegów pielęgnacyjnych zieleni będzie podyktowana jedynie 
względami bezpieczeństwa. Z kolei pozostała strefa pozo-
stawiona zostanie bez ingerencji i zabiegi pielęgnacyjne będą 
ograniczone do minimum. Pierwsze prace obejmowały frag-
ment od ul. Brożka do Rzemieślniczej. Rewitalizacja uzyskała 
dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Niestety prace nad rewitalizacją nie spotkały się z akcep-
tacją części lokalnego środowiska. Ponad 300 mieszkańców 
Krakowa podpisało petycję, w której domaga się wstrzymania 
realizacji projektu parku rzecznego Wilga. 

- Zdaniem protestujących zakres ingerencji w zieleń jest zbyt 
duży. Kolejnym zarzutem jest brak jakichkolwiek konsultacji 
z mieszkańcami, a mają oni inne propozycje na zagospodarowa-
nie przestrzeni parkowej. Autorzy petycji uważają również, że 
koszt realizacji parku jest wysoki – mówi Iwona Chamielec, 
radna Miasta Krakowa. – Na tym etapie inwestycji z przyczyn 
formalno-prawnych trudno jednak rozmawiać już o wstrzy-
maniu czy korekcie prac. Może jednak warto poczekać na efekt 
końcowy, bo poprawa estetyki tej zielonej przestrzeni Krakowa 
niewątpliwie zapewni szerszy dostęp do niej osobom z niepeł-

nosprawnościami czy też rodzicom z małymi dziećmi. Łatwiej 
również będzie zadbać o porządek czy bezpieczeństwo parku – 
podkreśla radna.

Park rzeczny ma być udostępniony mieszkańcom jeszcze 
w tym roku i jak zapewnia Zarząd Zieleni Miejskiej, wszyst-
kie prace wykonywane w parku są realizowane pod nadzorem 
przyrodników i RDOŚ, a mieszkańcy sami będą mogli oce-
nić czy ingerencja w przyrodę poszła za daleko, czy też nie. 
Niedługo rozpoczną się prace związane z kolejnymi etapami 
rewitalizacji parku.

(UMK, ZZM, red)

Park rzeczny Wilga

Prace rewitalizacyjne na ukończeniu

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Od 2015 r. Miasto Kraków pozy-
skało 105 hektarów działek z przezna-
czeniem pod zieleń za kwotę ponad 
135 mln zł. Zarząd Zieleni Miejskiej 
jest w trakcie procedowania kolejnych 
943 wniosków o wykup działek. Celem 
miasta na kolejne lata jest pozyskiwanie 
działek z przeznaczeniem pod zieleń na 
terenach w nią ubogich. 

Miasto opracowało mapę, która 
pokazuje, gdzie na terenie Krakowa 
w odległości 300 metrów od danego 
punktu znajdują się tereny zielone, 
a gdzie ich ilość jest niewystarcza-
jąca. Mapa pozwala na priorytetowe 
potraktowanie tych wykupów, które są 
niezbędne z punktu widzenia popra-
wy jakości życia mieszkańców. Tam, 
gdzie zieleń jest dostępna w niedale-
kiej okolicy, wykupy działek na ten cel 
nie będą w najbliższym czasie prowa-
dzone.

Przypomnijmy, w ostatnich latach 
w Krakowie pozyskano ważne tereny 

Dostępność do terenów zielonych

Sprawdź na mapie

Fot. Anna Duda / krakow.pl

przeznaczone pod zieleń. Są wśród nich 
m.in. tereny Zakrzówka, lasu Borkow-
skiego czy wykupione w ostatnim czasie 
uroczyska Górka Pychowicka.

Miasto, kierując się oczekiwania-
mi krakowian, wykupiło również teren 
Wesołej, dzielnicy położonej w ścisłym 
centrum Krakowa. Sukcesywnie wyku-
pywane są również działki w ramach 
parku Aleksandry czy Słona Woda, któ-
re w przyszłości utworzą zielony ring na 
południu miasta, czyli Planty Podgór-
skie. (UMK, red)

Tysiąc „Pakietów seniora” trafi do 
mieszkańców Krakowa i Skawiny. Part-
nerzy programu „Ciepło dla Krakowa” 
we współpracy z Centrami Aktywności 
Seniorów w Krakowie i Stowarzysze-
niem Klubu Seniora „Seniorek” w Skawi-
nie prowadzą akcję „Bądźmy bezpieczni 
i pełni ciepłych myśli”. Inicjatywa rozpo-
częła się 20 listopada br. podczas Ogól-
nopolskiego Dnia Seniora i potrwa przez 
kilka najbliższych tygodni.

Krakowska elektrociepłownia PGE 
Energia Ciepła, elektrownia CEZ Ska-
wina i Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w Krakowie uruchomiły 
pilotażową akcję skierowaną do seniorów, 
której celem jest przekazanie mieszkań-
com Krakowa i Skawiny praktycznych 
zestawów. W „Pakietach seniora” znaj-
dują się m.in.: list od partnerów progra-
mu, maseczki z oddychającego materiału 
z filtrem wymiennym o wysokim stopniu 
filtracji, płyny dezynfekcyjne, czy magnes 
na lodówkę z zaleceniami obowiązujący-
mi w czasie pandemii i najważniejszymi 
informacjami kontaktowymi, przydatny-
mi w tym szczególnym czasie.

Bezpieczeństwo jest priorytetem 
partnerów programu, dlatego też każ-
dy pakiet zostanie poddany ozonowaniu 
przed dostarczeniem go do seniorów.

–  Dzięki inicjatywie partnerów pro-
gramu „Ciepło dla Krakowa” tysiąc „Pa-
kietów seniora” trafi do osób starszych. Pro-
gramy takie jak: „Ciepła woda bez piecyka”, 

„Ciepło przez cały rok” czy zakończony już 
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji” 
wpływają od lat na podniesienie jakości ży-
cia dziesiątek tysięcy starszych mieszkańców 
Krakowa i Skawiny oraz poziomu ich bez-
pieczeństwa. Rozpoczęcie kolejnej inicjaty-
wy, skierowanej do seniorów, jest cenną od-
powiedzią na obecne potrzeby – mówi Anna 
Okońska-Walkowicz, pełnomocnik pre-
zydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Koordynatorem akcji są Centra Ak-
tywności Seniora przy Urzędzie Miasta 
Krakowa oraz Skawińskie Stowarzy-
szenie Klubu Seniora „Seniorek”. Pro-
jekt wspiera Fundacja Kształcenia Wy-
poczynku i Rekreacji w Krakowie, która 
powstała z inicjatywy ZHP Chorągiew 
Krakowska.

Osoby starsze korzystają z możliwo-
ści kontaktu z dzielnicowymi Centra-
mi Aktywności Seniorów w Krakowie 
oraz wybranymi organizacjami na terenie 
Skawiny – zgłaszają prośby o pomoc przy 
zakupach, wyprowadzeniu psa czy po-
moc w innych sprawach, które wymagają 
wyjścia z mieszkania. Inną, ale niemniej 
ważną formą pomocy dla seniorów, jest 
wsparcie psychologiczne – uruchomiono 
w tym celu specjalny telefon.

Więcej informacji o działaniach na 
rzecz osób starszych na terenie Krako-
wa można znaleźć na stronie interneto-
wej  dlaseniora.krakow.pl, natomiast na 
terenie Skawiny na stronie interneto-
wej gminaskawina.pl. (UMK, red)

Razem dla seniorów Krakowa i Skawiny

Akcja „Bądźmy bezpieczni  
i pełni ciepłych myśli”

https://dlaseniora.krakow.pl/
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=766&menu_id=990


www.kropka-gazeta.pl 7

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

Pandemia koronawirusa dotyka niemal każdej dziedziny 
życia, również tej związanej z walką o czyste powietrze. Mimo 
ograniczeń w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, dzia-
łania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Skawina 
nie zwalniają tempa. Urząd Miasta i Gminy pracuje w trybie 
wewnętrznym, a część jego pracowników wykonuje swoje obo-
wiązki co drugi dzień zdalnie (tryb rotacyjny). Jednak po wcze-
śniejszym umówieniu się jest możliwe spotkanie z ekodoradcą 
bezpośrednio w UMiG.

Pandemia wpłynęła jednak znacząco na liczbę zlikwidowa-
nych w tym roku „kopciuchów”. Gmina podpisała 458 umów 
na dofinansowanie do wymiany kotłów. Część mieszkańców nie 
podjęła się wymiany źródła ciepła w tym roku. Powodem jest 
ogólna sytuacja epidemiologiczna, finansowa czy też dostępność 
wykonawców. Część mieszkańców, którzy z początkiem roku 
taką inwestycję planowali, z tych samych powodów jej nie zre-
alizowali. - Wzięliśmy sobie do serca zapisy Uchwały Antysmogo-
wej i mimo trudnej sytuacji dokładamy wszelkich starań, by do końca 
2022 zlikwidować wszystkie “kopciuchy”. Pandemia utrudnia, ale 
nie uniemożliwia realizację tego zadania. Mamy XXI wiek i miesz-
kańcy mogą uzyskać dofinansowanie bez wychodzenia z domu. Pra-
cownicy Wydziału Ochrony Powietrza są do dyspozycji mieszkańców 
i zachowując zasady reżimu sanitarnego służą pomocą - mówi bur-
mistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

W 2019 roku w Skawinie zlikwidowano 519 “kopciuchów” 
i przeprowadzono 777 kontroli domowych palenisk. To najwię-
cej ze wszystkich gmin sąsiadujących z Krakowem. W 2020 roku 
(stan na 20 listopada) skontrolowano 700 domowych kotłowni.

Na terenie Skawiny działa pięciu ekodoradców współfinan-
sowanych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
których jednym z podstawowych zadań jest kontakt z mieszkań-
cami i zachęcanie ich do korzystania z dofinansowań. Z powodu 
pandemii unika się bezpośrednich spotkań, kontakt z mieszkań-
cami odbywa się telefonicznie, a formalności związane z przy-
znawaniem dofinansowań do wymiany pieców są załatwiane 
zdalnie lub po wcześniejszym umówieniu w urzędzie.

Mieszkańcy Skawiny mogą uzyskać dofinansowania ze 
środków gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego oraz programów: Czyste Powie-
trze oraz STOP SMOG. Niektóre dofinansowania mogą łączyć 
się ze sobą, dzięki czemu mieszkańcy mogą uzyskać nawet 90% 
dofinansowania do wymiany “kopciucha” np. na nowy piec ga-
zowy. (UMiG)

Pandemia a wymiana kotłów

Koronawirus i lockdown utrudniły sytuację

pixabay.com

Ciągi pieszo-rowerowe w Rzozowie, 
Woli Radziszowskiej i Kanale Łączań-
skim. Do tego nowe chodniki i przebu-
dowa skrzyżowania. Rozpocznie się faza 
projektowa kolejnych inwestycji, które 
przyczynią się do zlikwidowania korków 
w całej Gminie i poprawią bezpieczeń-
stwo na drogach w sołectwach.

Skawina od kilku lat realizuje działa-
nia mające zwiększyć bezpieczeństwo nie-
chronionych uczestników ruchu drogo-
wego. Jedną ze sztandarowych inwestycji 
jest budowa ciągów pieszo-rowerowych 
(CPR-ów) na terenie miasta Skawina 
oraz Radziszowa. Ich kluczowym celem 
jest zapewnienie mieszkańcom możliwo-
ści wygodnego dojścia do odnowionego 
dworca PKP. Te działania niemal dobie-
gły końca.

Budowa CPR-ów w mieście zakoń-
czyła się, a w Radziszowie jest w bardzo 
zaawansowanej fazie. Dworzec „Biblio-
teka Skawina został otwarty, można już 
korzystać z największego w Gminie par-
kingu park&ride, wiat rowerowych oraz 
ulicy Kolejowej. Budowa przejść pod-
ziemnych w okolicy dworca jest na za-
awansowanym etapie, a w całej Gminie 
powstają nowe stacje przesiadkowe. Te 
zadania są realizowane w ścisłej współ-
pracy z PKP PLK oraz Powiatem Kra-
kowskim.

Powyższe inwestycje to cały ciąg 
trudnych zadań, które po zakończeniu 

mają poprawić komfort podróży do sta-
cji kolejowych, z których pociąg zabie-
rze mieszkańców na przykład do Krako-
wa. Kolej znacznie skróci czas podróży 
do stolicy Małopolski szczególnie w go-
dzinach szczytu.

Aby stworzyć wygodną infrastrukturę 
dla wszystkich mieszkańców Gminy nie-
zbędne są też inwestycje w sołectwach. Po-
niżej część z nich:

Rzozów
Powstanie ciąg pieszo-rowerowy po-

zwalający bezpiecznie i wygodnie dostać 
się od stacji PKP Rzozów do DW 953. 
W tym miejscu przebudowane zostanie 
też skrzyżowanie. Przy DW 953 powsta-
ną także chodniki łączące się z ciągiem 
pieszo-rowerowym.

Wola Radziszowska
Powstanie ciąg pieszo-rowerowy od 

kładki na Cedronce do skrzyżowania 
znajdującego się przy stacji kolejowej. 

Radziszów - Skawina
Budowa CPR-ów w mieście Skawi-

na już dobiegła końca, oddanie do użytku 
ciągów pieszo-rowerowych w Radziszo-
wie zostało przesunięte do maja 2021 roku 
z powodu wykrytej usterki mostu łączą-
cego ul. Jana Pawła II oraz ul. Brzegi. Po 
zakończeniu prac w Radziszowie kolejny 
etap przewiduje budowę CPR-ów, które 
połączą ze sobą miasto Skawina oraz Ra-
dziszów, co sprawi, że całe przedsięwzięcie 
będzie kompletne.

Te zadania zostaną zrealizowane 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Powia-
tem Krakowskim, który jest właścicielem 
znacznej części dróg, przy których po-
wstaną inwestycje. 

Powyższe inwestycje są obecnie w fa-
zie projektowania. Dopiero po opracowa-
niu wszystkich szczegółów i sporządze-
niu pełnej dokumentacji projektowej, 
rozpoczną się działania na rzecz pozyski-
wania środków zewnętrznych. Planowany 
termin rozpoczęcia powyższych prac bu-
dowlanych to 2022 rok.

Kanał Łączański
Rozpoczęła się budowa ciągów pieszo

-rowerowych. CPR w bezpieczny sposób 
połączy miejscowości wzdłuż DK 44 i po-
zwoli wygodnie dotrzeć mieszkańcom do 
centrum miasta Skawina. Ścieżka poprzez 
odpowiednie zjazdy i rampy umożliwia 
dotarcie do każdego przystanku kolejo-
wego po drodze. 

CPR-y w kolejnych sołectwach. 
Stworzenie mieszkańcom atrakcyjnej in-
frastruktury dla pieszych i rowerzystów, 
to jedno z najważniejszych zadań na naj-
bliższe lata Gminy. Ścieżki będą łączyły się 
z najważniejszymi węzłami przesiadko-
wymi, przy których pojawią się parkingi, 
przystanki autobusowe oraz inne udogod-
nienia dla przyszłych użytkowników Szyb-
kiej Kolei Aglomeracyjnej. Skawina to nie 
tylko miasto, ale też sołectwa. 

 (UMiG)

Nowe inwestycje w sołectwach

Skawina to nie tylko miasto

W ramach inauguracji Ogólnopol-
skiej Karty Seniora w Skawinie przygo-
towano 1000 kart do wydania seniorom 
z Gminy Skawina. Karta ta upoważnia 
do zniżek w wielu punktach w całej Pol-
sce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowi-
skach, przychodniach, gabinetach reha-
bilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. 
Jej wyrobienie jest bardzo proste, wy-

starczy mieć ukończone 60 lat i złożyć 
wniosek w Wydziale Polityki Społecz-
nej i Zdrowia. ul. Ks. J. Popiełuszki 17 
W Skawinie (w godzinach pracy urzę-
du) – po wcześniejszym umówieniu się 
z pracownikiem. 

Informacji dotyczących Karty 
udziela Agnieszka Winiarz tel. 12 256 
10 55. (UMiG)

Ogólnopolska Karta Seniora 

Tysiąc kart dla mieszkańców

 5 grudnia godz. 10.00 - Hala Widowiskowo-Sportowa (Skawina, ul. Konsty-
tucji 3 Maja 4)

 Siatkarska Liga Młodziczek - transmisja na żywo na facebookowym profi-
lu CKiS w Skawinie (www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawi-
nie). 

 Rozgrywki z udziałem drużyn CKiS Skawina, UKS 6 Tenczynek, Salos RP 
Kraków, Radwansport Gdów

 6 grudnia:
– godz. 8.00 - Basen „Camena” (Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11)
 XI Pływackie Mistrzostwa Skawiny. Do sportowej rywalizacji staną za-

wodnicy z klubów KS Optima Skawina, CKiS Skawina, Skimka i AW 
Sport.

– godz. 16.00
 Mikołajkowy Maraton Zumby dla Dzieci (online). Link do bezp ła t -

nego dostępu do wspólnej zabawy w rytmie świątecz-
nych (i nie tylko) przebojów dostępny na www.ckis.
pl i na profilu facebookowym. 

– godziny ustalane indywidualnie
 Rudolf na kwarantannie… Mikołaj zdalnie. 

Spotkanie online ze Świętym Mikołajem.
 Aby spotkać się ze Mikołajem i z nim poroz-

mawiać wystarczy wysłać sms o treści „Mikołaj 
CKIS” na nr 784 031 284. CKiS skontaktuje się 
zwrotnie, by takie spotkanie zorganizować i 6 grudnia połączyć z Mikoła-
jem (koszt 35 zł/15 minut).

 22 grudnia godz. 17.00
 Warsztaty świąteczne - online, na facebookowym profilu CKiS w Skawinie. 
 10 stycznia - online, na facebookowym profilu CKiS w Skawinie
 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Włączamy się 

w zbiórkę funduszy na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. Każdy może nagrać pokaz artystyczny, sportowy 
czy skecz, z których stworzymy finałowy program online. Podczas jego 
emisji będzie można dokonywać wpłat na rzecz Fundacji WOŚP. Kon-
takt w sprawie przekazywania gadżetów, prac artystycznych, voucherów 
na licytację:

 Dział Realizacji Projektów Kultury CKiS, tel. 12 276 34 64.

https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=20426
https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=20426
http://www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
http://www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
http://www.ckis.pl
http://www.ckis.pl
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Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz. 
 Paulo Coelho de Souza – brazylijski pisarz i poeta (ur. 1947)
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł skandynawskiej świątecznej komedii.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 11 grudnia br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Do wygrania książki, które ukazały się nakładem Wydawnictwa NOVAE RES.

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

1 2 3 4 5 6 7

POZIOMO:
 2)  mała czarna
 4)  dawna opłata za przejazd
 7)  psia noga
 8)  siwy na skroni
 9)  konflikt, zatarg
11)  argentyńska waluta
13)  kolega Kokosza w komiksie  

sprzed lat
15)  wystawne przyjęcie
18)  miasto na Litwie
19)  polecenie dla psa
20)  ciągnie sanie Św. Mikołaja
24)  film w odcinkach
27)  przyrząd astronoma
30)  nagromadzona ilość
31)  może służyć do odgarniania śniegu 

lub przerzucania węgla
32)  w kościele czas poprzedzający Boże 

Narodzenie

PIONOWO:
 1)  rechocze w stawie
 2)  może być narciarski
 3)  angielska miara gruntu
 4)  używany do mycia podłogi
 5)  np. jabłko
 6)  zwodzony przed twierdzą
10)  Wojciech, aktor, zagrał  

w „Poszukiwany, poszukiwana”
12)  auto z Japonii
13)  orzech wypełniony mleczkiem
14)  umówili się pod nim Laura i Filon
16)  przechowywane w spichrzu
17)  schorzenie z napadami duszności
21)  filmowa lwica z afrykańskiego buszu
22)  rzeka w tytule powieści Czesława 

Miłosza
23)  wyspa, na którą zesłano Napoleona
25)  świadoma część osobowości
26)  kojarzona z terroryzmem organiza-

cja z Irlandii
28)  faza Księżyca
29)  dźwięk o określonej wysokości

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
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