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Gminy Skawina
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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
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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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miejskie i z dzielnic

lubię to

Bieżące informacje

CZĘSTE INFEKCJE 
PROBLEMY JELITOWE

ALERGIA
BORELIOZA

SKUTECZNIE
i NATURALNIE

Kraków-Ruczaj 
ul. Miłkowskiego 23

REJSTRACJA
 690 590 778

www.mdvital.pl

•	Diagnostyka biorezonansowa obciążeń
•	Badania niedoborów
•	Terapia RIFE'A  Generatorem Plazmowym
•	Terapia BRT

Schudnij

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

794 900 122

skutecznie!
Umów się
na bezpłatną
konsultację
z dietetykiem 

zatrudni

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina

32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23
e-mail: info@npa.pl  www.npa.pl 

OPERATORÓW MASZYN PRODUKCYJNYCH
w wydziałach produkcyjnych  

w ruchu ciągłym, 3-zmianowym systemie pracy 
Bliższe informacje: tel. 12 276 08 05
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ul. Kamieniecka 16
KLINY

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
SKOTNIKI

TERESKOTERESKO

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

ul. Wspólna 7

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

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

Co? Gdzie? Kiedy?

KRAKÓW: w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy 

Bezpłatne dyżury adwokatów

KRAKÓW: Miejski System Informacji Przestrzennej

Skorzystaj z geoportalu 

Ostrzeżenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Uwaga! Zjadliwa grypa u ptaków

Miejski System Informacji Prze-
strzennej to projekt opracowany przez 
Wydział Geodezji Urzędu Miasta 
Krakowa. Jego zadaniem jest groma-
dzenie, przetwarzanie i zapewnienie 
stałego dostępu do aktualnych danych 
przestrzennych przy pomocy portalu 
mapowego MSIP Kraków. Celem 
działania geoportalu jest informowa-
nie o aktywnościach władz Krakowa 
na rzecz miasta i mieszkańców po-
przez publikowanie danych udostęp-
nianych i aktualizowanych przez po-
szczególne wydziały Urzędu Miasta 
Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.

Dla kogo jest geoportal?
Portal składa się z szeregu kompozycji mapowych prze-

znaczonych dla różnych użytkowników. Głównymi jego 
odbiorcami są mieszkańcy i lokalne organizacje społeczne, 
które korzystają z danych przestrzennych przy planowaniu 
i zgłaszaniu projektów m.in. do budżetu obywatelskiego. 
Portal udziela również wsparcia lokalnym społecznościom 
przy organizacji wyborów do Rad Dzielnic Krakowa, po-
przez prezentację okręgów i komisji wyborczych. Ważną 
grupą użytkowników geoportalu są geodeci, architekci i pla-
niści, którzy wykorzystują udostępnione dane w codziennej 
pracy oraz przedsiębiorcy, chcący rozwijać swoje inwestycje 
w mieście.

Zapoznaj się z mapami historycznymi
Na portalu można także obejrzeć mapy historyczne oraz 

ortofotomapy, czyli zdjęcia lotnicze Krakowa z różnego okre-
su. Dzięki nim można zobaczyć, co zmieniło się w mieście 
na przestrzeni lat. Zdjęcia są co pewien czas aktualizowane.

Zlokalizuj działki gminne i prywatne
Na warstwie mapowej, obrazują-

cej strukturę własności i użytkowania 
gruntów, w łatwy sposób można zlo-
kalizować działki gminne i prywatne. 
Organizacje pozarządowe czy ekolo-
giczne mogą dzięki portalowi kon-
trolować planowane kierunki rozwo-
ju miasta i jego zabudowy.

Opracuj własną mapę
Dzięki specjalnym narzędziom 

możliwa jest indywidualna praca na 
dostępnych mapach. Polega ona na 
dodawaniu danych z innych źródeł, 

wykonaniu swojego szkicu, uzupełnionego o krótki komen-
tarz oraz przygotowanie i wydrukowanie własnej mapy.

Pobierz aplikację mobilną MSIP
Aplikacja mobilna jest dostępna na systemy Android 

i iOS. Zapewnia ona dostęp do danych online, a co ważne – 
po wcześniejszym pobraniu paczki danych można pracować 
na podkładach mapowych w trybie offline. 

Geoankiety – zgłaszaj swoje uwagi
Portal posiada także narzędzia do kontaktu z mieszkań-

cami tzw. geoankiety. Dzięki nim użytkownicy mogą aktyw-
nie uczestniczyć w życiu miasta, poprzez zgłaszanie swoich 
uwag, np. w temacie walki ze smogiem w Krakowie.

W ostatnim roku, w ramach współpracy ze środowiska-
mi akademickimi, rozpoczęto  publikowanie kompozycji ma-
powych, które powstały w ramach projektów realizowanych 
przez studentów krakowskich uczelni.

Zapoznaj się ze stroną internetową Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej. (UMK, red)

Z początkiem lutego rozpoczęły 
się bezpłatne dyżury członków Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Krako-
wie, przeznaczone dla przedsiębior-
ców. Poradę prawną będzie można 
uzyskać w Punkcie Obsługi Przedsię-
biorcy UMK przy ulicy Wielickiej 28a 
w Krakowie.

Dyżury członków Okręgowej Rady 
Adwokackiej będą odbywać się w każ-
dy wtorek w godzinach 11.00–12.00.

W wyniku podpisanej przez zastęp-
cę prezydenta Krakowa – Jerzego Mu-
zyka oraz dziekana Okręgowej Rady 
Adwokackiej umowy, adwokaci będą 
udzielali wsparcia krakowskim przed-
siębiorcom w procesie zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz 
udzielania informacji i doradztwa w tym 
zakresie.

– Adwokaci zawsze wspierają tych, 
którzy prowadzą działalność gospodar-
czą – mówi Aleksander Gut, dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kra-
kowie. – Ma to szczególne znaczenie 
dziś, w trudnych dla biznesu czasach, 
gdy brak jest jasnych reguł prowadzenia 
działalności gospodarczej. Codziennie 
jesteśmy zaskakiwani ograniczeniami 
i niejasnymi rozwiązaniami prawny-
mi. Jako adwokaci mamy doświadczenie 
w poruszaniu się w niejasnych, sprzecz-
nych regulacjach prawnych. W pełni ro-
zumiemy dramatyczną sytuację przed-
siębiorców i gotowi jesteśmy ich wspomóc 
w tych trudnych czasach. Nie sztuką jest 
wspierać biznes w dobrych chwilach, 
sztuką jest podać rękę w sytuacji skraj-
nej i do tego jesteśmy powołani – dodaje 
Aleksander Gut.

Przedłużająca się pandemia koro-
nawirusa i związane z tym obostrzenia 
niekorzystnie odbijają się na kondycji 
krakowskich firm. Część przedsiębior-
ców deklaruje, że w związku z zaistniałą 
sytuacją zmuszona będzie w najbliższym 
czasie do zamknięcia bądź ogranicze-
nia swojej dotychczasowej działalności. 
W tej sytuacji poza programami pomo-
cowymi miast, jak m.in. program PAU-
ZA ważne jest też zapewnienie pomo-
cy i doradztwa prawnego, zwłaszcza dla 
działających w skali mikro. 

Więcej informacji, wraz z możli-
wością rezerwacji terminu konsulta-
cji, można znaleźć na stronie interne-
towej  Punktu Obsługi Przedsiębiorcy 
www.business.krakow.pl, a także profilu 
Facebook oraz pod numerem telefonu 
12 616 56 00. (UMK, red)

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ostrzega 
przed wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na tere-
nie województwa małopolskiego. Grypa ptaków jest zakaźną 
i wysoce zaraźliwą chorobą wywoływaną przez wirus. Wystę-
puje sezonowo (późną jesienią, zimą, wczesną wiosną), a jej 
źródłem są migrujące ptaki i hodowlane ptaki wodne. 

W związku tym mieszkańcy powinni zgłaszać właści-
wym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przy-
padki znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem 
wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi). Pozostawianie ich bowiem 
w środowisku niesie ryzyko rozprzestrzeniania się choroby do 
gospodarstw domowych i na ptactwo hodowlane, co skutkuje 
stratami gospodarczymi. 

Warto pamiętać, że wirus jest wyjątkowo odporny i utrzy-
muje się nawet w bardzo niskich temperaturach.  (UMK, red) Bogusław Świerzowski / krakow.pl

www.whiteaster.com
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Krakowskie muzea 

Ponownie czekają dla odwiedzających

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”

W reżmie sanitarnym, ale otwarte 

Przy Rynku Głównym 20 

Nowa księgarnia w Krakowie

XI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Konkurs jest skierowany do uczniów klasy 
IV – VIII szkoły podstawowej.

ZAPISY TRWAJĄ DO 5 MARCA 2021 ROKU.

Konkurs jest dwuetapowy.  
Składa się z etapu szkolnego i finałowego.

ETAP SZKOLNY (forma testu) – 9 marca br. o godz. 13:00
ETAP FINAŁOWY (forma projektu – film) – termin nadsyłania 

prac: 7 maja br.

Uwaga! Konkurs jest bezpłatny.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje m.in. harmonogram, literatura, 
zagadnienia do konkursu

oraz
formularz zgłoszeniowy (zakładka rejestracja do konkursu)

dostępne są na stronie internetowej organizatora  
Szkoły Podstawowej Nr 62 w Krakowie

www.sp62krk.edupage.org.

KOORDYNATOR KONKURSU
Małgorzata Kaleta: tel. 696 806 396

lub e-mail: konkurs.eko.sp62@gmail.com

Ponownie możliwa jest rezerwacja miejsc na zwiedzanie 
ekspozycji stałej oraz na warsztaty ekologiczno-przyrodni-
cze w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. Cen-
trum mieści się przy Aleji Żubrowej w Krakowie, w Pawilonie 
Okocimskim (obok ZOO). Czynne jest od wtorku do sobo-
ty od godz. 8.00 do 16.00. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, 
jednak obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Od wtor-
ku do piątku istnieje również możliwość zwiedzania ekspo-
zycji stałej poza podanymi godzinami – zalecany jest wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny (tel. 12 20 18 840) lub mailowy 
w celu umówienia wizyty.

Niezmienne w Pawilonie Okocimskim obowiązuje reżim 
sanitarny – noszenie maseczek oraz dezynfekcja dłoni. Zgod-
nie z obecnymi wytycznymi obowiązuje również stały limit 
osób, które mogą znajdować się w budynku.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum 
www.symbioza-krakow.pl i na profilu Facebook. (UMK, red)

Miejskie muzea i galerie, które 
długo czekały na powrót odwiedza-
jących, stopniowo wznawiają działal-
ność stacjonarną i zapraszają do swoich 
oddziałów. Oczywiście z zachowaniem 
obowiązujących wytycznych sanitar-
nych.

Muzeum Krakowa  zaprasza do 
Celestatu, gdzie można zobaczyć po-
konkursową wystawą szopek kra-
kowskich (przez cały tydzień w godz. 
10–19). Otwarte są też jego oddziały: 
Muzeum Podgórza, Muzeum Nowej 
Huty, Dom Zwierzyniecki i Rydlów-
ka, Fabryka Emalia Oskara Schindlera 
oraz Rynek Podziemny.

Ciekawe propozycje ma także Mu-
zeum Narodowe w Krakowie. Warto 
odwiedzić wystawy w gmachu głów-
nym MNK, jak i Pawilonie J. Czap-
skiego, Hotelu Cracovia czy Muzeum 
Książąt Czartoryskich. Przypomina-
my też, że każdy wtorek jest dniem 
bezpłatnego wstępu do galerii stałych.

Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK również zaprasza zwie-
dzających. Czynne jest w stałych po-
rach: wtorek–czwartek, sobota–nie-
dziela (godz. 11.00–19.00) oraz piątek 
(w godz. 11.00–20.00). Biblioteka 
MOCAK-u będzie czynna od wtorku 
do soboty (w godz. 9.00–17.00). MO-
CAK Bookstore będzie czynny od 
wtorku do niedzieli (w godz.11.00–
19.00). Czytelnia i MOCAK Café po-
zostają zamknięte do odwołania.

Ekspozycja w Muzeum Armii 
Krajowej jest dostępna we wtorek, pią-
tek, sobotę i niedzielę (w godz. 11.00–
18.00), przerwa techniczna (13.00–
14.00) .

Muzeum Fotografii (MuFo) tak-
że otworzyło oddział MuFo Strzelnica 
przy ul. Królowej Jadwigi, a w ostatnim 
tygodniu lutego planuje otwarcie od-
działu przy ul. Józefitów 16. W MuFo 
Strzelnica można zobaczyć wystawę 
stałą „Portret”, a MuFo Józefitów uru-

chomi oprowadzania zgodnie z przy-
gotowanymi ścieżkami zwiedzania.

Muzeum Inżynierii Miej-
skiej  z uwagi na prowadzone inwe-
stycje na terenie zabytkowej Zajezdni 
tramwajowej przy ul. św. Wawrzyńca 
15, nie jest jeszcze w stanie udostęp-
nić wystawy w Hali F. Muzeum planu-
je otwarcie tej ekspozycji dopiero pod 
koniec marca. Dostępna jest cały czas 
wystawa plenerowa w Ogrodzie Do-
świadczeń im. Stanisława Lema.

Muzeum KL Płaszow, jako insty-
tucja w organizacji i nie udostępnia wy-
staw w pomieszczeniach. Jest jednak 
możliwość przeprowadzania przez pra-
cowników muzeum zajęć edukacyjnych 
i oprowadzania na terenie poobozowym.

Informacje o działaniu poszcze-
gólnych muzeów oraz udostępnio-
nych wystawach i zasadach zwiedzania 
można znaleźć na ich stronach inter-
netowych oraz profilach w mediach 
społecznościowych. (UMK, red)

Na literackiej mapie Krakowa pojawiło się nowe miej-
sce dla wielbicieli sztuki i książek. 2 lutego br., przy Rynku 
Głównym rozpoczął działalność MOCAK Bookstore BUN-
KIER – księgarnia będącą efektem współpracy Galerii Sztuki 
Współczesnej Bunkier Sztuki i Muzeum Sztuki Współcze-
snej w Krakowie MOCAK.

Na czas remontu siedziby głównej przy placu Szczepań-
skim 3a Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki prze-

niosła działalność wystawienniczą i wydawniczą do Pałacu 
Potockich. Pod tym samym adresem – w Pałacu Potockich 
przy Rynku Głównym 20 realizowane będą także różne 
przedsięwzięcia kulturalne i literackie proponowane przez 
miasto i współpracujące instytucje.

Ze względu na lokalizację w samym sercu Krakowa, Mia-
sta Literatury UNESCO, szczególne miejsce w ofercie no-
wej księgarni zajmuje klasyka literatury polskiej i światowej, 
w tym najważniejsze powieści współczesnych pisarzy i poezja. 
Dodatkowo, obok książek dotyczących krytyki sztuki, filozo-
fii czy estetyki, w MOCAK Bookstore BUNKIER czytelnicy 
znajdą wydawnictwa poświęcone fotografii, designowi, mo-
dzie, filmowi, muzyce i architekturze. Duża część oferty to li-
teratura uzupełniająca wiedzę na temat problemów prezento-
wanych w ramach trwających wystaw. Nie zabraknie również 
literatury dla dzieci i młodzieży, a na miłośników komiksu 
czeka regał pełen wydawnictw z opowieściami graficznymi 
w języku polskim i angielskim. Dla tych z kolei, którzy będą 
mieli ochotę spędzić kilka chwil nad ciekawym wydawnic-
twem, w centralnej części księgarni została przygotowana 
strefa relaksu.

MOCAK Bookstore BUNKIER to również unikato-
we przedmioty wyprodukowane we współpracy z artystami 
związanymi z galerią i muzeum. W księgarni, czynnej co-
dziennie w godz. 11.00–19.00, planowane są także warsztaty, 
spotkania z autorami oraz inne wydarzenia skoncentrowane 
wokół literatury i sztuki.

 (UMK, red)Bunkier Sztuki

symbioza-krakow.pl
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Krakowski budżet po roku pandemii

BLIKIEM za bilety MPK

Nowa forma płatności

Całoroczne Centrum Sportów Zimowych w Krakowie

Dokumentacja projektowa 
została opracowana

Trasa Łagiewnicka

Zmiany w organizacji ruchu
W związku z postępem prac 

przy budowie Trasy Łagiewnickiej 
wprowadzane zostają kolejne zmia-
ny w organizacji ruchu w rejonie in-
westycji.

Od początku lutego inaczej wy-
gląda komunikacja na skrzyżowaniu 
ulic Witosa – Herberta – Turowi-
cza oraz skrzyżowaniu ulic Witosa 
– Beskidzka – Halszki. W ramach 
zmiany organizacji ruchu udostęp-
niono kierującym pełny przekrój 
skrzyżowania w ciągu ulic Turowi-
cza i Herberta oraz odcinek ulicy 
Witosa, pomiędzy skrzyżowaniem 
ulic Herberta i Turowicza, a skrzy-
żowaniem z ulicą Beskidzką i Halsz-
ki. Na obu skrzyżowaniach urucho-
miona została sygnalizacja świetlna. 

Z kolei na ulicy Zakopiańskiej 
od 3 lutego br. ruch drogowy prze-
niesiony został z jezdni wschodniej 
na zachodnią. Na odcinku tym bu-
dowana jest teraz brakująca część 

nowej linii tramwajowej, łączącej 
Kurdwanów z Łagiewnikami.

Inwestycja ukończona jest w po-
nad 80 proc. W pełni skorzystać 
będzie z niej można pod koniec 
tego roku. Nowe linie autobusowe 
i tramwajowe, kursujące po Trasie 
zostaną uruchomione na początku 
2022 r.  Do wiosny tego roku pla-
nowane jest zakończenie większo-
ści prac ziemnych, a co za tym idzie 
ograniczone zostanie zanieczysz-
czanie okolicznych jezdni i chod-
ników.

Trasa Łagiewnicka ma być ele-
mentem trzeciej obwodnicy mia-
sta. Będzie miała długość 3,5 km, 
z czego 2 km poprowadzone zosta-
ną w sześciu tunelach. Połączy re-
jon Kurdwanowa z Ruczajem. Koszt 
inwestycji to ponad 800 mln zł. 
Uwzględniając obciążenia związane 
ze spłatą kredytu może on wynieść 
ok. 1,2 mld zł. (UMK, red)

Od stycznia br. w 34 automatach stacjonarnych Krakowskiej Karty Miejskiej 
stojących na ulicach miasta, 3 automatach zamontowanych w Punktach Sprzeda-
ży Biletów oraz w 335 automatach mobilnych zamontowanych w najnowszych 
tramwajach i autobusach za zakup biletu MPK można zapłacić BLIKIEM. To nie 
jedyna nowość dla pasażerów. Wraz z wprowadzeniem tej formy płatności możli-
wy stanie się zakup biletów okresowych w automatach mobilnych (będzie to 335 
urządzeń zamontowanych w pojazdach MPK obsługujących płatności BLIK). Do 
tej pory było to możliwe tylko w automatach stacjonarnych KKM.

Sam proces zapłaty za bilet BLIKIEM jest prosty. Wystarczy w automacie wy-
brać rodzaj biletu oraz sposób zapłaty. W tym wypadku BLIKA. Po wygenerowaniu 
kodu w telefonie w aplikacji banku wystarczy go wpisać na ekranie automatu, a na-
stępnie potwierdzić operację w telefonie. Nowa forma płatności ma ułatwić zakup 
biletów jednorazowych i czasowych oraz biletów okresowych w automatach. Do 
zakupu biletu nie trzeba już będzie posiadać przy sobie gotówki i karty płatniczej. 
Wystarczy smartfon. Płatność BLIKIEM w automatach biletowych będzie obsłu-
giwana przez Tpay – operatora płatności online. (MPK, red)

W 2020 r. Zarząd Infrastruktury 
Sportowej w Krakowie opracował do-
kumentację projektową dla Całorocz-
nego Centrum Sportów Zimowych. 
Obiekt powstanie w rejonie ulic Lip-
skiej i Myśliwskiej, w sąsiedztwie bo-
iska „Orlik 2012”. W tym roku jednost-
ka ogłosi z kolei przetarg, który wyłoni 
generalnego wykonawcę inwestycji.

To kolejny ważny krok na drodze do 
powstania kompleksu składającego się 
z dwóch sztucznych lodowisk (w tym 
jednego do curlingu), krytej pływalni, 
oświetlonej igielitowej górki dla po-
czątkujących narciarzy, wielofunkcyj-
nej trasy biegowej oraz placu do jazdy 
na deskorolkach i rolkach.

Obiekt powstanie na terenie nale-
żącym do miasta. Lokalizacja i charak-
ter inwestycji są zgodne z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Tego typu kompleks jest niezwy-
kle potrzebny ze względu na dużą in-
tensywność zabudowy mieszkaniowej, 
przy jednoczesnym niedoborze infra-
struktury sportowej na tym terenie. 
Dzięki dogodnym połączeniom środ-
kami komunikacji miejskiej z pozosta-
łymi dzielnicami Krakowa stworzy on 
dogodne warunki do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu nie tylko przez 
mieszkańców Płaszowa, ale i całego 
miasta.

Stok narciarski i górka saneczkowa
Planowany obiekt będzie łączył 

w sobie wiele funkcji i stworzy szerokie 
możliwości uprawiania sportu i rekre-
acji. Stok narciarski może w razie po-
trzeby przemienić się w górkę sanecz-
kową. Z oświetlonej 700-metrowej 

trasy biegowej skorzystają – w zależ-
ności od pory roku – narciarze, rowe-
rzyści, amatorzy jazdy na nartorolkach, 
biegacze.

Na etapie przygotowania doku-
mentacji projektowej, mając na uwadze 
głosy mieszkańców dotyczące wstęp-
nych planów zadaszenia pobliskiego 
boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” 
na potrzeby górki dla początkujących 
narciarzy, ZIS ostatecznie przeorgani-
zował jej usytuowanie względem bo-
iska, tak aby nie miała wpływu na jego 
działanie.

Rekreacja i trening
W budynku Całorocznego Cen-

trum Sportów Zimowych znajdować 
się będzie lodowisko rekreacyjne, lo-
dowisko do curlingu, zespół basenów 
z basenem dostosowanym do sko-
ków z trampoliny i brodzikiem, boiska 
sportowe, boiska do squasha, siłownia. 
Wszystkie elementy będą miały wła-
sne zaplecza socjalno-szatniowe oraz 
zaplecze administracyjne. W budynku 
znajdzie się także kawiarnia z tarasem 
na dachu. Do budynku przylegać będzie 
górka saneczkowa z pergolą osłaniają-
cą prowadzące na nią schody terenowe. 
Dodatkowo na górce znajdować się bę-
dzie zjeżdżalnia „pontonowa”. Z kolei 
podpiwniczenie zostało przeznaczo-
ne pod pomieszczenia technologiczne 
oraz parking podziemny na 87 miejsc 
postojowych.

Projektowany obiekt posiadał bę-
dzie 3 kondygnacje naziemne i 2 pod-
ziemne. Wysokość budynku liczona od 
najniżej usytuowanego wyjścia wyniesie 
niespełna 13 metrów. (UMK, red)

Sprawdziły się zeszłoroczne prognozy o tym, że pande-
mia i wywołane nią spowolnienie gospodarcze wpłyną na 
kondycję samorządowych finansów. Szczęściem w nieszczę-
ściu jest to, że rozmiary strat w niektórych kategoriach do-
chodów okazały się mniejsze od spodziewanych – pokazuje 
to sprawozdanie z wykonania budżetu Krakowa w roku 2020. 
To był trudny rok, ale przez cały ten czas, aby nie pogłębiać 
zapaści gospodarczej i kryzysu na rynku pracy, miasto starało 
się utrzymać aktywność inwestycyjną.

W 2020 roku spadek obrotów gospodarczych negatyw-
nie wpłynął na dynamikę PKB, a jednocześnie zmniejszył 
wpływy do sektora finansów publicznych. W Krakowie, tak 
jak w całym kraju, sytuacja lokalnej gospodarki i rynku pracy 
falowała w zależności od kolejnych decyzji rządu dotyczących 
zamykania i odmrażania gospodarki, zaostrzania i luzowania 
ograniczeń epidemicznych.

Sytuacja na rynku pracy
Dobrze obrazuje to sytuacja na krakowskim rynku pra-

cy – w kwietniu i maju nastąpił pierwszy duży spadek ofert za-
trudnienia zgłaszanych do Grodzkiego Urzędu Pracy w Kra-
kowie (było ich nawet o połowę mniej niż w analogicznych 
miesiącach 2019 roku), potem nastąpiło niewielkie odbicie, 
ale sierpień przyniósł kolejne tąpnięcie. Nieco lepszy był po-
czątek jesieni, z kolei grudzień już wyraźnie słabszy.

W styczniu 2020 r. stopa bezrobocia w Krakowie wynosi-
ła jedynie 2 proc., w czasie pandemii stopniowo rosła, w listo-
padzie 2020 r., według GUS, osiągnęła 3 proc. Ta dynamika 
pokazuje, jak bardzo sytuacja pracodawców i pracowników 
uzależniona była od tego, co działo się z gospodarką w ogó-
le. Wiele sektorów i branż, m.in. hotelarska, gastronomiczna, 
usługowa czy eventowa, zmierzyło się z poważnym kryzysem, 
a czasem wręcz walczyło i nadal walczy o przetrwanie.

Rolą samorządu było w tej sytuacji przede wszystkim 
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Grodzki Urząd Pra-
cy w Krakowie przyjął 86 tys. wniosków o pomoc, w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej i wypłacił krakowskim przedsię-
biorcom ponad 465 mln zł w postaci pożyczek i dofinansowań 
z przeznaczeniem na zachowanie miejsc pracy. Mimo pan-
demii miasto nie ograniczyło rozpoczętych i zaplanowanych 
inwestycji, mając świadomość, że pomagają one w utrzyma-
niu firm i zatrudnienia (np. w branży budowlanej), a co za 
tym idzie – wpływów z podatków i opłat zasilających budżet 
miasta.

Budżet a podatki
Przypomnijmy, że udziały w podatkach PIT i CIT sta-

nowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów samorządu. 
W Krakowie wpływy z tych tytułów tworzą jedną trzecią bu-
dżetu i to m.in. z nich miasto finansuje ważne dla mieszkań-
ców inwestycje. Dochody z podatków PIT i CIT są w wy-

sokim stopniu zależne od sytuacji gospodarczej – wykazują 
wzrosty w czasie dobrej koniunktury, a wyhamowują, gdy go-
spodarka spowalnia. Zmienne restrykcje epidemiczne, wpły-
wające bezpośrednio na pensje, zatrudnienie i zyski przed-
siębiorców, sprawiały, że w 2020 r. prognozowanie wpływów 
z PIT było szczególnie utrudnione.

Plan budżetowy na rok 2020 zakładał, że do miejskiej 
kasy, z tytułu podatku PIT wpłynie kwota 1 mld 824 mln zł. 
W czasie trwania pandemii, na podstawie analiz wykonania 
wpływów z tego podatku w kolejnych miesiącach, szacunki 
dotyczące spodziewanego ubytku oscylowały w granicach od 
stu kilkudziesięciu do kilkudziesięciu mln zł. Ostatecznie, jak 
pokazało sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020, 
strata ta zamknęła się kwotą około 50 mln zł, bowiem wyko-
nanie wyniosło 1 mld 770 mln zł.

Dochody miasta
W skali makro sytuacja ukształtowała się następująco. 

Plan dochodów miasta, ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r., 
wynosił 6 mld 428 mln zł, natomiast ich wykonanie zamknęło 
się w kwocie 6 mld 193 mln zł. Wskaźnik realizacji wykonania 
dochodów ogółem wyniósł zatem 96,3% planu (dla porów-
nania w roku 2019 było to 98,9%).

Jeżeli chodzi o dochody własne miasta – stanowiące około 
jedną trzecią dochodów ogółem – plan przewidywał je na po-
ziomie 1 mld 945 mln zł, ale wykonanie było niższe i wyniosło 
1 mld 855 mln zł (95,3% planu; w 2019 roku było to 100,9%).

Komunikacja z największymi stratami
Najbardziej deficytowa okazała się jednak komunikacja 

miejska – największe straty pandemia przyniosła bowiem 
w przypadku wpływów ze sprzedaży biletów, zgodnie zresz-
tą z przewidywaniami. Wprowadzone ograniczenia, znaczny 
spadek liczby pasażerów, konieczność zapewnienia dodatko-
wych kursów – to w konsekwencji doprowadziło do drastycz-
nego spadku dochodów ze sprzedaży biletów. O ile pierwot-
nie, tj. jeszcze przed pandemią, miasto zakładało w planie 
budżetowym, że wpływy z tego tytułu osiągną 303 mln zł, 
to w ciągu roku trzeba było te założenia radykalnie korygo-
wać. Plan zmniejszono więc do 221 mln zł, a różnica została 
pokryta dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pieniądze z FIL pozwoliły miastu zwolnić wkład 
własny na niektórych inwestycjach i przesunąć te środki na 
wyrównanie ubytków w dochodach. W ten sposób 80 mln 
zł przeznaczonych zostało na pokrycie strat w komunikacji 
miejskiej. Jednak i tak wykonanie wpływów ze sprzedaży bile-
tów KMK okazało się niższe nawet od skorygowanego planu 
– wyniosło bowiem 189 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Krakowa w 2020 
roku zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. (UMK, red)

materiały prasowe UMK

Straty mniejsze niż przewidywano
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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

KORONAWIRUS WAŻNE TELEFONY
INFOLINIA NFZ: 800 190 590
Bezpłatna, czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
• alarmowy 667 881 188
NIE jest infolinią i służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji i zdarzeń kryzyso-
wych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym życia i zdrowia.
• pon–pt 7.30–15.00

– informacyjny (12) 25 49 555
– sekretariat (12) 25 49 500

4 lutego obchodzony był XXI Światowy Dzień Wal-
ki z Rakiem. Ustanowiony został w 2000 roku podczas 
Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. W tym 
roku w związku z pandemią COVID-19 nie można było 
zorganizować tradycyjnych Dni Otwartych w krajowych 
ośrodkach onkologicznych. Większość wydarzeń i spo-
tkań została zorganizowana on-line. Działalność lekarzy 
i placówek medycznych w zakresie profilaktyki czy wcze-
snego wykrywania nowotworów nie zamyka się jednak na 
tym jednym dniu. W Centrum Badań Klinicznych Jagiel-
lońskiego Centrum Innowacji z siedzibą przy ulicy Mi-
chała Bobrzyńskiego 14 w Krakowie ruszyły właśnie ba-
dania USG piersi.

Rak piersi niezmiennie jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym wśród Polek. Powstaje z komórek 
gruczołu piersiowego, rozwija się miejscowo w piersi i może 
dawać przerzuty do węzłów chłonnych czy narządów we-
wnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu). Jednak jego 
wczesne wykrycie daje szanse na całkowite wyleczenie.

Od roku żyjemy w nowej rzeczywistości z ograniczonym 
dostępem do wielu, wydawałoby się oczywistych instytucji 
i miejsc pożytku publicznego. Statystyki pokazują, że mimo 
iż bardziej zwracamy uwagę na codzienną higienę, to jednak 
coraz rzadziej trafiamy do specjalistycznych gabinetów lekar-
skich, robimy mniej badań profilaktycznych. 

O tym, jak ważną rolę odgrywa diagnostyka we wczesnym 
wykryciu raka piersi rozmawiam z Katarzyną Bętkowską, dy-
rektor Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum 
Innowacji w Krakowie oraz z dr hab. n. med. Elżbietą Łu-
czyńską, prof. UR, która przeprowadza badanie USG piersi 
w CBK JCI. 

Dlaczego dodali Państwo do swojej oferty badanie USG 
piersi?

Katarzyna Bętkowska (KB) – Na terenie Centrum od 
lat funkcjonuje, wyposażony w wysokiej jakości sprzęt, dział 
obrazowania, który wykonuje badania tomografii kompu-
terowej, rezonansu magnetycznego oraz USG. Dotychcza-
sowy zakres wykonywanych badań ultrasonograficznych 
obejmował m.in. badania: tarczycy, ślinianek, szyi, piersi, 
jamy brzusznej, miednicy, moszny, tkanek miękkich, węzłów 
chłonnych, jam opłucnowych. Mając na uwadze dużą wagę 
problemu, jakim jest profilaktyka raka piersi, postanowiliśmy 
w tym roku rozbudować dział o USG dedykowane tej gałęzi 
obrazowania, zapraszając do współpracy i dołączenia do na-
szego zespołu dr hab. n. med. Elżbietę Łuczyńską, radiologa 
z imponującym doświadczeniem w dziedzinie diagnostyki 
obrazowej raka piersi.
Opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach 
rolę profilaktyki we wczesnym wykrywaniu zmian nowo-
tworowych piersi podkreśla też dr hab. n. med. Elżbieta 
Łuczyńska.

Dr Elżbieta Łuczyńska (EŁ) – Każda kobieta, a także 
kochający ją mężczyzna, powinni mieć świadomość, że rak 
piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem zło-
śliwym. Szacuje się, że stanowi około 22% wszystkich zacho-
rowań na nowotwory złośliwe. Niestety, jest on także główną 
przyczyną zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych. 
Nie mówię tego, żeby kogokolwiek straszyć, lecz uświado-
mić i zwrócić uwagę na ten problem. Pamiętajmy bowiem, że 
wczesne wykrycie raka piersi umożliwia jego całkowite wy-
leczenie.
Mylnie uważa się, że rak piersi to choroba typowo kobieca. 

EŁ: Rak piersi, co prawda bardzo rzadko, ale występuje 
także u mężczyzn. U panów najczęściej diagnozowany jest 
łagodny przerost gruczołu piersiowego tzw. ginekomastia. 
W przypadku tej choroby wymagane jest zdiagnozowanie 
pacjenta podczas badania USG, a następnie konsultacja z le-
karzem endokrynologiem. W zaawansowanych przypadkach 
zmiana chorobowa wycinana jest chirurgicznie. Trzeba jed-
nak wiedzieć, że o ile ginekomastia nie zagraża zdrowiu i ży-
ciu, to u kobiet sytuacja jest zupełnie inna. 
Czy w takim razie występują jakieś czynniki ryzyka, o któ-
rych powinnyśmy wiedzieć i pamiętać? 

EŁ: Niestety w większości przypadków zachorowań 
nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć co było 
ich przyczyną. Do czynników podwyższających ryzyko za-
chorowania zalicza się między innymi: wiek (50–60 lat), 
występowanie raka piersi u członków najbliższej rodziny, 
pierwszy poród w późnym wieku. Wpływ może mieć tak-
że długotrwała hormonalna terapia zastępcza oraz pierw-

sza miesiączka we wczesnym wieku lub menopauza w póź-
nym wieku. Istotnym czynnikiem jest także mutacja genów 
BRCA-1 i BRCA-2.
Co robić, żeby wykryć chorobę na jej wczesnym etapie?

KB: Kobiety są coraz bardziej świadome i wiele z nich 
systematycznie wykonuje samobadanie piersi. Zależy nam 
jednak na tym, żeby tę świadomość jeszcze bardziej zwięk-
szać. Jako lekarz uważam, że badanie lekarskie piersi powinno 
być wykonywane przy każdej kontroli u lekarza rodzinne-
go i ginekologa, a raz w roku powinno się wykonać badanie 
USG piersi lub mammografię. Sama, będąc dojrzałą i odpo-
wiedzialną kobietą systematycznie wykonuję te badania dla 
spokoju ducha. 
Samodzielne badanie piersi jest ważne, jednak kobietom 
brak pewności, że wykonują je dobrze. 

KB: Jeśli nie jesteśmy pewne tego czy badanie piersi wy-
konujemy prawidłowo, poprośmy zaufanego lekarza o po-
moc. Z pewnością dokładnie wyjaśni, jak je wykonywać. 
Promienie rentgenowskie powszechnie uważane są za 
szkodliwe, dlatego też niektóre panie boją się badań. Jaką 
metodę badania zatem wybrać? USG czy mammografię? 
Czy są jeszcze inne metody badań? Jakie są bezpieczne dla 
kobiet w ciąży?

EŁ: W badaniu USG piersi obraz uzyskuje się dzięki 
ultradźwiękom. Badanie to pozwala skutecznie wykrywać 
łagodne oraz rakowe zmiany w piersi. Zaleca się je przede 
wszystkim kobietom między 20 a 40 rokiem życia. Najważ-
niejszy jest fakt, że badanie to jest nieinwazyjne, bezbolesne 
i całkowicie bezpieczne. Można je wykonywać nawet u ko-
biet w ciąży i karmiących piersią. Trzeba jedynie pamiętać, 
że najlepiej wykonać je w pierwszej połowie cyklu miesiącz-
kowego. Natomiast mammografia jest badaniem wykorzy-
stującym promieniowanie rentgenowskie, jednak ich dawka 
jest naprawdę niewielka. Obecnie metoda ta uważana jest za 
podstawową i najbardziej popularną, która pozwala wcześnie 
wykrywać 90–95% zmian nowotworowych. I podkreślę to 
jeszcze raz – we wczesnej fazie rozwoju KAŻDY nowotwór 
może być całkowicie wyleczony.
Jak często powinnyśmy się badać?

EŁ: Samodzielne badanie piersi powinno się wykonywać 
systematycznie, najlepiej w tej samej fazie cyklu miesiączko-
wego. Idealnie jest, gdy robi się to 2–3 dni po miesiączce, gdyż 
pozwoli nam to wykluczyć nadwrażliwość brodawek sutko-
wych i ból piersi spowodowany zmianami hormonalnymi. 
Badanie USG i mammografię profilaktycznie powinno się 
robić raz w roku.  
Dziękuję za rozmowę i zachęcam jednocześnie do wyko-
nania badania.

Dominika Kustosz

Wczesne wykrycie umożliwia całkowite wyleczenie

Rak piersi, to nie tylko choroba kobiet

Dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska, prof. UR – specjalizuje się w diagnostyce 
obrazowania, a w szczególności w USG piersi. Od lutego br. współpracuje 
i wykonuje badania również w Centrum Badań Klinicznych JCI.
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5 lutego br. rozpoczęły konsultacje społeczne na temat zagospodarowania 
skweru przy ulicy Rostworowskiego na Ruczaju. Potrwają do 26 lutego.

W konsultacjach można wziąć udział wypełniając formularz konsultacyjny, 
ankietę online lub we środę 17 lutego o godz. 17.00 wziąć udział w spotkaniu 
online. Link do spotkania zostanie udostępniony dzień wcześniej.

Więcej szczegółów na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl. (ZZM, red)

Zagospodaruj skwer na Ruczaju

Trwają konsultacje Miejscowy plan „Kobierzyńska”

Część poprawek uwzględniona

Klasa sportowa w Szkole Podstawowej Nr 25  

Bezpłatny trening dla 6-latków już w lutym 

Pracownia Młodych na Zachodniej

Rozrywka, edukacja 
i nowe znajomości

Miasto przystępuje do prac nad planem miejscowym

Co powstanie w miejscu Tesco

Pracownia Młodych przy ulicy Za-
chodniej 7/3a na Ruczaju, to drugie 
tego rodzaju miejsce w Krakowie, gdzie 
bezpłatnie i bez zobowiązań młodzi lu-
dzie w wieku 13–26 lat mogą spotykać 
się, uczyć, realizować wspólne działa-
nia. Mieści się w odnowionym i wyre-
montowanym lokalu Biblioteki Kra-
ków. To miejsce spotkań dla młodzieży, 
ale i jednocześnie biblioteka z boga-
tym księgozbiorem, pełnym propozycji 
atrakcyjnych dla młodych czytelników, 
a także gier planszowych. Pracownia 
otwarta jest od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 15.00–20.00, a w soboty 
od 10.00–16.00. Uczestnicy korzystają 
z Pracowni bezpłatnie, pod warunkiem 

wyrobienia aktualnej karty bibliotecz-
nej. Obecnie, ze względu na obostrze-
nia związane z pandemią, Pracownia 
działa w formule hybrydowej – we 
wtorki i czwartki w godz. 15.00–20.00, 
a w soboty w godz. 10.00–16.00. Fi-
lia Biblioteki Kraków otwarta jest na-
tomiast w poniedziałki, środy, piąt-
ki w godz. 12.00–19.00, a we wtorki 
i czwartki w godz. 8.30–15.30 (przerwy 
11.30–12.00, 15.30–16.00).

Więcej o Pracowni i działaniach 
miasta skierowanych do młodzieży na 
stronie internetowej www.mlodziez.
krakow.pl oraz facebookowym profi-
lu Młody Kraków.

(UMK, red)

Rodzicu! Masz dylematy odnośnie wyboru klasy i szkoły 
dla swojego dziecka? Może to klasa sportowa będzie trafnym 
wyborem? Sprawdź osobiście! 

Klub Sportowy PODWAWELSKI zaprasza na drugi 
bezpłatny trening przygotowawczy do klasy sportowej Szko-
ły Podstawowej Nr 25 w Krakowie. „Walentynkowy” tre-
ning odbędzie się 13 lutego br. o godz 15.00 w siedzibie KS 
PODWAWELSKI przy ulicy Komandosów 21 w Krako-
wie (os. Podwawelskie). Zajęcia poprowadzą trenerzy klu-
bu, nauczyciele SP Nr 25 w Krakowie. Należy zabrać strój 
i obuwie sportowe.

W planie przewidziane są ćwiczenia gimnastyczne na 
przyrządach (batut, ścieżka air track, materace itp.), zabawy 
taneczno-rytmiczne oraz próba sprawności fizycznej uprosz-
czonym testem eurofit. Dla wszystkich uczestników czekają 
nagrody za udział.

– Cykl treningów przygotowawczych ma na celu adaptację 
do nowych warunków treningowych oraz integrację tworzone-
go zespołu dzieci i rodziców. Na pierwszym treningu „mikołajko-
wym” omówiliśmy dylematy rodziców związane choćby z aktyw-
nością, czy nadmiar ćwiczeń nie osłabi ich koncentracji w nauce, 
nie będą przemęczone. Wydaje się, że wątpliwości zostały rozwia-

ne – mówi Dorota Lipka-Nowak z KS PODWAWELSKI. 
– Kontakt, który już nawiązaliśmy z dziećmi i ich rodzicami jest 
dla nas trenerów bardzo ważny, bo jeśli podejmą decyzję o rekru-
tacji do klasy sportowej, to już na tym pierwszym etapie łatwiej 
będzie współpracować.

Obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału dziecka – tel. 
501 702 640. (red)

Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta Krakowa 27 stycznia br. radni nie 
przyjęli miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Kobierzyń-
ska”. Przyjętych zostało natomiast sze-
reg poprawek, a projekt skierowano do 
dalszych prac.

Plan „Kobierzyńska” obejmuje ob-
szar wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej, poło-
żony na terenie Dzielnic VIII Dębniki 
(w przeważającej części) oraz Dzielnicy 
IX Łagiewniki-Borek. Obejmuje 78 hek-

tarów, z czego większość przewidziana 
jest pod zabudowę.

Uwagi do planu zgłoszone przez 
mieszkańców w dużej mierze dotyczyły 
zachowania jak największej ilości terenów 
zielonych. Ostatecznie po przyjęciu po-
prawek przygotowanych przez radnych 
oraz Komisję Planowania Przestrzenne-
go i Ochrony Środowiska projekt skiero-
wany został do dalszego procedowania. 

Nie zostały natomiast zaakcepto-
wane poprawki, które nie były zgodne 

ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Krakowa”, gdyż jak argu-
mentowali radni, mogło to skutkować 
możliwością uchylenia planu. Zapisy 
obydwu tych dokumentów powinny 
być zgodne.

W ramach kolejnych prac nad przy-
gotowaniem planu, do projektu wprowa-
dzone będą przyjęte poprawki, a następ-
nie ponownie zostanie on wyłożony do 
publicznego wglądu.  (red)

Po ogłoszeniu decyzji o wycofaniu się grupy Tesco z Polski 
pojawiło się pytanie, co stanie się ze sklepami i terenami należą-
cymi do tej sieci. Niewątpliwie atrakcyjna jest działka znajdu-
jąca się w Dzielnicy VIII Dębniki u zbiegu ulic Kobierzyńskiej 
i Kapelanka, na której wciąż jeszcze działa hipermarket i biuro 
główne firmy. Sklep nie został sprzedany, jak większość nieru-
chomości Tesco właścicielowi jednej z obecnych na polskim 
rynku sieci handlowych, nie został też przejęty, jak kilka innych 
(między innymi w Prokocimiu) przez Kaufland Polska. Wła-
ścicielem nieruchomości przy ulicy Kapelanka została spółka 
Echo Investment. Transakcja zakupu została sfinalizowana 
pod koniec ubiegłego roku. Spółka kupiła też działki należące 
do Tesco Polska w Poznaniu i Łodzi.

Deweloper poinformował, że na pozyskanym terenie pla-
nuje wybudować nowoczesny kompleks mieszkaniowy. Sza-
cunkowo może powstać nawet 1500 mieszkań.

Sprawa 13-hektarowego terenu, na którym nadal znaj-
duje się i działa hipermarket Tesco oraz pasaż handlowy, była 
jednym z tematów obrad sesji Rady Miasta Krakowa, która 
odbyła się 27 stycznia br. Radni zdecydowali o przystąpieniu 
do prac nad planem miejscowym dla obszaru pomiędzy ulica-
mi Kapelanka, Grota Roweckiego i Kobierzyńską. W trakcie 

dyskusji Elżbieta Szczepińska, dyrektor Wydziału Planowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przypomniała, że 
dla tego terenu nie jest przewidziana zabudowa mieszkanio-
wa, a „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa” zakłada tam usługi i handel 
z dopuszczeniem handlu wielkopowierzchniowego. Warto też 
podkreślić, że zapisy planu miejscowego powinny być zgodne 
z zapisami tego dokumentu.

Obecny na sesji przedstawiciel Echo Investment kry-
tycznie odniósł się do pomysłu przystąpienia do prac nad 
planem miejscowym dla tego obszaru. Przypomniał, że w la-
tach 70-tych ubiegłego wieku w tym miejscu było wysypisko 
śmieci, które nadal pracuje, a z ziemi wydobywają się gazy, co 
stanowi swego rodzaju bombę ekologiczną. Dodał, że wła-
ściciel działki chce zrekultywować teren i zamierza wywieźć 
nawet 80 tys. metrów sześciennych ziemi, co może koszto-
wać kilkadziesiąt milionów złotych. 

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego oznacza, 
że na 9 miesięcy możliwe jest wstrzymanie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy (WZ). Z reguły uchwalenie takiego planu 
trwa jednak znacznie dłużej, nawet dwa lata. Nie wiadomo zatem, 
jak zagospodarowane zostaną te tereny w przyszłości. (gp)

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

Ekodoradcy – podsumowanie ostatnich miesięcy ich pracy

Pomagają i są blisko mieszkańców

#szalonaZIMA z CKiS w Skawinie online
Facebook www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
Dołącz do grupy CKiS LIVE www.facebook.com/groups/CKiSlive
………………………………………………………………………………..
 19 luty godz. 18.00 – grupa CKiS LIVE na Facebooku
 Żyj świadomie – „Koronawirus – konopie medyczne” – spotkanie online 
 Spotkanie poprowadzi dr Mirosława Ciarka-Golonka, lekarz medycyny zin-

tegrowanej i laryngolog, pomysłodawczyni i inicjatorka cyklu wykładów i pre-
lekcji „Żyj świadomie”.

 23 luty godz. 17.00 – grupa CKiS LIVE na Facebooku
 Artystyczne triki Małgosi i Moniki – warsztaty online „Odlotowa garderoba” 
 Kolejne spotkanie z kreatywnym duetem ARTDUO. Zgodnie z maksymą  „ze 

starego, zużytego coś nowego, ciekawego” odświeżamy szafę na zbliżającą się 
wiosnę.

 26 luty godz. 18.00 – grupa CKiS LIVE na Facebooku
 W świecie Klimta Wirtualny wernisaż wystawy prac Marka Jarosza – trans-

misja online 
 Po wielu miesiącach przerwy Galeria Pałacyk zaprasza na spotkanie ze sztuką 

i trzecią już prezentację twórczości Marka Jarosza. Tym razem artysta, który 
umiejętnie wykorzystuje łączenie różnych technik w zachwycające formą i ko-
lorystyką kolaże, pokaże obrazy inspirowane dziełami malarza i grafika Gusta-
wa Klimta.

 8 marzec godz. 18.00 – online, grupa CKiS LIVE na Facebooku
 DZIEŃ KOBIET z CKiS – Koncert życzeń 
 Na koncert w wykonaniu zespołów Tanto i Mini Tanto złożą się piosenki z de-

dykacją, które będzie można zamówić przez formularz na stronie www.ckis.pl.

Telefony, bezpośrednie wizyty u mieszkańców, spotka-
nia w punktach konsultacyjnych i urzędzie. Ostatnie mie-
siące były bardzo pracowite dla ekodoradców Gminy Ska-
wina. W ciągu 7 miesięcy swojej działalności odbyli ponad 
5 tysięcy rozmów z mieszkańcami.

Ekodoradcy to pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Skawinie, którzy są odpowiedzialni za bezpośredni kon-
takt z mieszkańcami. To właśnie oni pełnią rolę „pośredni-
ków” między ludźmi, a przysługującymi im dofinansowa-
niami. Ekodoradcy zostali zatrudnieni w ramach programu 
ELENA (projekt EKO-TEAM), który finansuje 90% ich 
wynagrodzenia. Dzięki temu mieszkańcy Gminy każdego 
dnia mogą liczyć na pomoc i doradztwo od pięciu ekspertów, 
których głównym celem jest udzielenie pomocy w uzyskaniu 
dofinansowania do wymiany „kopciucha”, termomoderniza-
cji budynku lub montażu odnawialnych źródeł energii. 

Ponad 5 tysięcy rozmów o dofinansowaniach,  
odnawialnych źródłach energii oraz ochronie powietrza

Ekodoradcy programu ELENA rozpoczęli pracę 
w czerwcu ubiegłego roku. W ciągu zaledwie 7 miesięcy pra-
cy odbyli 5100 rozmów z mieszkańcami, czyli średnio 720 
miesięcznie. Konsultacje odbywały się w trakcie kontroli do-
mowych kotłowni, jak również w punktach konsultacyjnych. 
Szczególnie cenna jest rozmowa z mieszkańcem w trakcie 
sprawdzania palenisk. Bezpośrednie spotkanie ma bowiem 

również charakter edukacyjny i pozwala na indywidualne 
omówienie „kopcącego problemu” danego gospodarstwa do-
mowego, a w efekcie wypracowanie najlepszej strategii, która 
ten problem pomoże usunąć. 

Ekodoradca wyjaśnia korzyści płynące z dofinansowania, 
podaje też kwoty, jakie przysługują danemu mieszkańcowi 
oraz deklaruje chęć pomocy i poprowadzenia go przez cały 
proces pozyskiwania dotacji. Dzięki temu informacje o wal-
ce o czyste powietrze docierają nawet do tych osób, które nie 
śledzą informacji w internecie, nie odbierają telefonów oraz 
nie czytają ogłoszeń.

Ekodoradcy oprócz pracy w terenie kontaktowali się 
z mieszkańcami drogą telefoniczną. W trakcie lockdownu 
była to szczególnie cenna forma komunikacji. Mimo obo-
strzeń wciąż pozostawali w stałym kontakcie z mieszkańcami, 
przedstawiali im możliwe rozwiązania i pomagali w pozyski-
waniu dofinansowań. Z ekodoradcą można też umawiać się 
na wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie w Wy-
dziale Ochrony Powietrza przy ul. Rynek 12 (wejście od uli-
cy Krzywej).

Częste i regularne kontakty z mieszkańcami przynoszą 
konkretne efekty. Dzięki zaangażowaniu ekodoradców w cią-
gu siedmiu miesięcy zrealizowano inwestycje na kwotę ok. 
3 mln 800 tys. zł. Środki przeznaczano na wymianę “kop-
ciuchów”, termomodernizację budynków oraz montaż od-
nawialnych źródeł energii. (UMiG)

Mimo trudnej sytuacji w kraju i na 
świecie pracownicy Wydziału Ochro-
ny Powietrza konsekwentnie wspiera-
li mieszkańców w pozyskiwaniu do-
finansowań do wymiany kotłów, czy 
montażu odnawialnych źródeł energii. 
Zatrudniono ekodoradców, których 
głównym zadaniem jest zachęcanie do 
korzystania ze środków zewnętrznych 
oraz prowadzenie mieszkańca przez 
cały proces pozyskiwania dotacji.

Oprócz niskiej emisji, na jakość po-
wietrza ma wpływ także przemysł – pod-
jęto walkę także z tym rodzajem zanie-
czyszczeń. W bliskim sąsiedztwie strefy 
gospodarczej stanęła stacja mierząca ja-
kość powietrza. Skawina, jako pierwsza 
gmina w kraju przystąpiła do pilotażowe-
go programu monitorowania zanieczysz-
czeń przemysłowych. Burmistrz Miasta 
i Gminy Skawina Norbert Rzepisko po-
parł uchwałę antysmogową dla Mało-
polski oraz wręczył premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu apel o zmiany 
w przepisach ochrony środowiska. Wło-
darz Skawiny domagał się, by samorządy 
miały większy wpływ na kontrolę zanie-
czyszczeń wytwarzanych przez przemysł. 
Konsekwencją tych działań jest nagroda 
Eko HERO Małopolski.

Ekologia to nie tylko powietrze. 
W Skawinie przeprowadzono cieszą-
cą się dużym zainteresowaniem akcję 
„wymień odpad na szadzonkę”. Polega 
na bezpłatnym oddawaniu szczegól-

nie szkodliwych dla środowiska śmie-
ci. W zamian mieszkańcy otrzymywali 
sadzonki roślin oczyszczających powie-
trze. Przy szkołach powstały ogródki te-
matyczne, a na rynku promowano segre-
gację śmieci.

Darmowa maseczka dla każdego
Kiedy tylko potwierdzono zaraże-

nie COVID-19 u pierwszego miesz-
kańca Gminy, władze podjęły działania 
wyprzedzające decyzje podejmowane 
na szczeblu krajowym. Straż Miejska 
ostrzegała mieszkańców przed koro-
nawirusem i zachęcała do pozostania 
w domu. Zadbano o to, by przedsiębior-
cy otrzymali środki higieny osobistej. 
Dostarczano żywność i leki najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom. Po wpro-
wadzeniu lockdownu burmistrz ogłosił 
akcję szycia maseczek dla wszystkich 
mieszkańców Gminy, która spotkała się 
z szerokim odzewem. Gmina zapewniła 
materiały do szycia (bawełniane płótna, 
nici i tasiemki). Wyznaczono koordyna-
torów akcji. „Centrum dowodzenia” był 
ratusz, obok którego znajdował się wiel-
ki namiot pełniący rolę magazynu. Go-
towe maseczki roznosili strażacy z OSP 
oraz pracownicy urzędu. Wrzucano je do 
skrzynek na listy. Dzięki wielkiemu za-
angażowaniu mieszkańców i dobrej ko-
ordynacji akcji w 40 dni uszyto i dostar-
czono ponad 42 tysiące maseczek, czyli 
tyle, ile Skawina liczy mieszkańców.

Inwestycje w mieście i sołectwach
2020 rok był czasem wzmożo-

nych inwestycji. W mieście zakończo-
no budowę 7-kilometrowej sieci cią-
gów pieszo-rowerowych. Ich celem jest 
doprowadzenie mieszkańców do od-
nowionego dworca „Biblioteka Skawi-
na”. Obok budynku powstał największy 
parking park&ride w powiecie, który 
mieści 500 samochodów. Wybudowa-
no parking kiss&ride, zatokę dla auto-
busów oraz wiaty dla rowerów.

Nie zapomniano także o miesz-
kańcach terenów wiejskich. Powstały 
centra aktywności kulturalnej, rozbu-
dowano i przebudowano kompleksy 
sportowe w siedmiu sołectwach. Trwa 
także budowa trzeciej części obwodni-
cy Skawiny. To wielkie zadanie, które 
obejmuje stworzenie dwóch rond i wia-
duktów. Obwodnica wyprowadzi ruch 
z centrum miasta oraz sołectw.

– 2020 rok był wyjątkowo pracowi-
ty, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. 
Będziemy kontynuowali obecne i reali-
zowali nowe inwestycje skupiając się na 
harmonijnym rozwoju zarówno miasta, 
jak i sołectw. Wciąż konsekwentnie bę-
dziemy działać na rzecz poprawy jakości 
powietrza i dołożymy wszelkich starań, 
by mieszkańcom naszej Gminy żyło się 
jak najlepiej – podsumowuje Norbert 
Rzepińsko, burmistrz Miasta i Gminy 
Skawina.

 (UMiG)

Pionierskie działania na rzecz jakości powietrza, nowe inwestycje, walka z pandemią

2020 pracowitym rokiem dla Gminy Skawina

Każdy zainteresowany może skontakto-
wać się z ekodoradcą umawiając się na wi-
zytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawi-
nie w Wydziale Ochrony Powietrza przy 
ulicy Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) 
oraz zadzwonić i uzyskać fachową pomoc 
i wsparcie. Można także kontaktować się 
drogą elektroniczną, albo umówić spotka-
nie w miejscu swojego zamieszkania.

» EKODORADCY:
Dawid Kapusta – inspektor, eko-doradca
e-mail: d.kapusta@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, pok. 1
dr inż. Sławomira Żurek – inspektor, eko-doradca
e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 168, pok. 3
Ewelina Podkopacz – podinspektor, ekodoradca
e-mail: e.podkopacz@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 168, kom.: 532 085 350, pok. 3
Piotr Drzyżdżyk – podinspektor, ekodoradca 
e-mail: p.drzyzdzyk@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 168, kom.: 532 458 080, pok. 3
Aneta Błaszczyk – podinspektor, ekodoradca
e-mail: a.blaszczyk@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 167, kom.: 882 353 455, pok. 1

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z EKODORADCĄ?

Fot. UMiG



STYCZEŃ/LUTY 20218

Sukcesy odnosi ten, kto na nie czekając, działa.
 Thomas Alva Edison (1847–1931) – amerykański wynalazca
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowego filmu z Viggo Mortensenem.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 19 lutego br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrody: zestawy klocków firmy PLAYMOBIL m.in.
Salon piękności syrenek, Syrenka w gondoli, Poszukiwacze pereł,

Traktor z przyczepą, Mobilny kurnik.

Nagrody do odbioru w sklepie KLOCKOWO.
Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POZIOMO:
 2) atak szału
 4) znany przed laty czeski hokeista
 7) króluje na jam session
 8) bezzałogowy statek powietrzny
 9) ssak z rodziny delfinów
11) kubeł na odpadki
13) osobiste w banku
15) kontur, szkic
18) regatowy tor wioślarski w Poznaniu
19) Polański lub Wilhelmi
20) osadzona na ciągniku siodłowym
24) siedziba władz miasta
27) ręczne metalowe kleszcze
30) nakrycie stołu
31) amerykański rolnik
32) filmowy król małp

PIONOWO:
 1) Yukiya lub Keiichi, japońscy 

skoczkowie narciarscy
 2) główny składnik powietrza
 3) tafla lodu na rzece
 4) rogaty ssak z Tybetu
 5) tlenek żelaza niszczący metale
 6) japoński producent sprzętu sprzętu 

RTV
10) miłosna przygoda
12) malec, brzdąc
13) owad krwiopijca
14) atak bombowców
16) powyżej łokcia
17) w kuligu
21) dawniej popularne psie imię
22) nic
23) wpis na internetowym forum
25) egzotyczna papuga
26) niemieckie miasto, w którym urodził 

się Einstein
28) dawny władca Rosji
29) np. szachy lub poker

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
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