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www.nowomed.pl
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Co? Gdzie? Kiedy?
Jeździectwo coraz popularniejsze

Pomysł na spędzenie wolnego czasu
UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kraków

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY
ul. Kamieniecka 16
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

Supermarket
ul. Komandosów 8

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

TERESKO

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

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

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

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

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

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

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

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42

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

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

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

Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

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

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

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

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

Jeździectwo – sport dla każdego

Obecnie sport ten nie jest już zarezerwowany tylko dla elit i cieszy się
sporą popularnością.
– Bardzo dużo osób chce uprawiać
jeździectwo rekreacyjne, powstają kolejne
kluby jeździeckie, coraz więcej dzieci i młodzieży startuje w zawodach. My już 10
lat temu wprowadziliśmy cykl rozgrywek
Małopolska Liga Jeździecka i Małopolski
Towarzyski Puchar Jeździectwa. Na każde
zawody przyjeżdżają nowi jeźdźcy, co bardzo nas cieszy, bo widać, że jeździectwo się
rozwija – mówi Krzysztof Koziarowski,
wiceprezes ds. sportu i trener jeździectwa
w WLKS Krakus Swoszowice.
Przygodę z tym niezwykłym sportem można zacząć w każdym wieku –
nawet kilku lat. Może być początkiem
pasji na całe życie i doskonałą lekcją em-

Fot. ZIS

patii, odpowiedzialności oraz szacunku
do zwierząt.

na stronie internetowej Małopolskiego
Związku Jeździeckiego.

Jak zacząć?

„Cavaliada” w marcu w Krakowie

Wystarczy znaleźć odpowiednią
stadninę, gdzie świadczone są usługi
jazdy konnej. Jeździectwo może przyjąć
wiele form. Dla wszystkich spragnionych
wytchnienia od codziennego zgiełku idealna będzie jazda rekreacyjna. Miłośnicy silniejszych wrażeń mogą docelowo
wybrać jedną z dyscyplin jeździeckich:
skoki, ujeżdżanie, wszechstronny konkurs konia wierzchowego, rajdy, powożenie, reining (konkurencja jeździecka
w stylu westernowym) czy woltyżerkę
(trening akrobatyczny na stępującym lub
galopującym koniu). Udając się na pierwszą przejażdżkę, należy pamiętać o specjalnym ubiorze – ważne są wygodne
spodnie i buty z płaską podeszwą.

Gdzie trenować?

Kraków dysponuje dobrą bazą do
uprawiania tego sportu. Ośrodki posiadają kryte ujeżdżalnie, co daje możliwość
jazdy konnej przez cały rok. Wśród krakowskich klubów jeździeckich, bogatym doświadczeniem i kompleksową
ofertą wyróżniają się Krakowski Klub
Jazdy Konnej, Sekcja Jeździecka WLKS
Krakus Swoszowice czy Ośrodek Jazdy
Konnej „Pegaz”. Aktualną listę wszystkich działających tutaj klubów jeździeckich, wraz z adresami, można znaleźć

Tymczasem, już od 11 do 14 marca Kraków, trzeci rok z rzędu, stanie się
miejscem jeździeckich zmagań na najwyższym poziomie. W TAURON Arenie Kraków odbędzie się wtedy „Cavaliada” – czyli międzynarodowe zawody
w skokach przez przeszkody, a w jej ramach finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Nie zabraknie również
innych konkursów, w tym zawodów
„Cavaliada Future” – dla dzieci na kucach. Podczas ubiegłorocznej odsłony
krakowskiej „Cavaliady” ze znakomitej
strony pokazał się zawodnik Sekcji Jeździeckiej WLKS Krakus Swoszowice
Jarosław Koziarowski, który triumfował
w finale małej rundy o nagrodę dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie.
– Jeździectwo zawsze było obecne
w Krakowie, a w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. „Cavaliada”, która od trzech lat gości w naszym
mieście, a ranga sportowa tego wydarzenia stale wzrasta, z pewnością przyczynia się do przechodzącego wszelkie oczekiwania wzrostu zainteresowania dzieci
i młodzieży jazdą konną oraz atrakcyjną
rywalizacją – mówi Krzysztof Kowal,
dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
(UMK, red)

Międzynarodowy konkurs – zgłoszenia do 17 maja

Wyślij swój film o Krakowie

Skawina

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

W tym sporcie gwarancją sukcesu jest udana praca zespołowa. Drużyna jest jednak wyjątkowa, bo tworzą
ją człowiek i… zwierzę. Jeździectwo to
obecnie coraz popularniejszy sposób na
aktywne spędzanie wolnego czasu. Kraków jest natomiast znakomitym miejscem, żeby zacząć tutaj swoją przygodę
z tą niezwykłą dyscypliną.
Jeździectwo jest mocno powiązane
z Krakowem i uprawiane w tym mieście z sukcesami przez dziesięciolecia. Już
w 1890 roku założono tutaj Towarzystwo
Międzynarodowych Wyścigów Konnych.
Wówczas na Błoniach krakowskich zbudowano tor wyścigowy i cztery stajnie,
a w 1903 roku zorganizowano tam pierwsze międzynarodowe zawody hippiczne.
Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącemu
zainteresowaniu jeździectwem, przez lata
Kraków był miastem gospodarzem wielu
wyścigów konnych. Bogate tradycje jeździeckie w mieście owocowały również
sukcesami na najważniejszych imprezach
sportowych – warto wspomnieć brązowy
medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu
(1924 r.) w konkurencji skoków przez
przeszkody, który wywalczył mjr Adam
Królikiewicz (należący do Krakowskiego
Klubu Jazdy Konnej).

ul. Torowa 16 C

Organizacja Miast Światowego
Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa. Tegoroczna, 6. edycja odbędzie się pod hasłem: „Nowy
początek. Nowa wizja. Nowe miasto”.
Konkurs organizowany jest w dwóch
grupach wiekowych: dla młodzieży
w wieku, od 14 do 17 lat oraz od 18
do 21 lat.

Co trzeba zrobić?

Każdy uczestnik (lub zespół) może
dostarczyć jeden film poświęcony Krakowowi, jego mieszkańcom, zabytkom,
tradycjom, kulturze, przyszłości, a odpowiadający na pytania: Jak widzę przyszłość miasta po pandemii? Co nowego
w nim odkryłem, gdy miałem więcej czasu i możliwości, by dotrzeć do skarbów
zazwyczaj niezauważanych? Co może
lub powinno się zmienić w mieście, kiedy już wrócimy do normalności? Czy ten
trudny, tragiczny dla wielu ludzi czas, dał

nam jakąś szansę, lekcję? Jeśli tak to jaką
i czy umiemy z niej skorzystać?
Filmik należy przekazać do Urzędu
Miasta Krakowa. Zgłoszone „produkcje” zostaną zamieszczone na YouTube
i na miejskich portalach.
Konkurs organizowany jest w dwóch
etapach: lokalnym i międzynarodowym.
Organizatorem etapu lokalnego jest
Urząd Miasta Krakowa – Biuro Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta, a międzynarodowego – Organizacja
Miast Światowego Dziedzictwa. Zwycięzcy etapu lokalnego, w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Prezydenta
Krakowa, a ich filmy – zgłoszone przez
Urząd Miasta Krakowa – będą walczyć
na poziomie międzynarodowym.
W kolejnym etapie konkursu, którego organizatorem jest OWHC, przewidziano dwie nagrody główne: 1500
dolarów kanadyjskich (w kategorii wiekowej 14–17 lat) oraz 3000 dolarów ka-

Fot. materiały prasowe

nadyjskich (w kategorii wiekowej 18–
21 lat). Filmy nagrodzone w konkursie
międzynarodowym zostaną zaprezentowane uczestnikom 16. Światowego
Kongresu, który odbędzie się w Quebecu, we wrześniu 2021 r., a ich autorzy mogą liczyć na dodatkowe atrakcje.
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie internetowej Organizatora
W razie pytań dotyczących pomysłów na film, jego treści oraz udziału
w konkursie można kontaktować się
z Agatą Mierzyńską z Biura Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta:
tel. 12 6161 511 (w godz. 8.00–16.00);
e-mail – Agata.Mierzynska@um.krakow.pl.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym w Krakowie

Podjęto działania, aby mógł się odbyć
Po długim okresie przestoju spowodowanym trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa podjął
działania mające na celu udostępnienie
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
terenu Rynku Głównego, celem organizacji Jarmarku Wielkanocnego.
W ubiegłym roku Jarmark Wielkanocny nie odbył się, tak samo jak
wiele innych cyklicznych imprez na
terenie Krakowa. – Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji epi-
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demicznej mamy nadzieję, że w tym
roku Jarmark Wielkanocny odbędzie się
przy zachowaniu koniecznego reżimu
sanitarnego i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszym zamysłem jest,
aby jarmark miał formę rozproszoną.
Dopełniamy wszelkich starań aby szybko i sprawnie udostępnić teren Rynku
Głównego lub jeśli zajdzie taka potrzeba również Małego Rynku, oczywiście
jeżeli sytuacja epidemiczna i wytyczne sanepidu na to pozwolą – wyjaśnia
Tomasz Popiołek Dyrektor Wydzia-

łu Spraw Administracyjnych Urzędu
Miasta Krakowa.
Jarmark Wielkanocny planowany
jest w dniach od 26 marca do 5 kwietnia. Wydarzenie już na stałe wpisało się
do kalendarza krakowskich atrakcji.
– Mamy nadzieję, że organizacja tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego dojdzie do skutku i będziemy mogli znów
poczuć w mieście ten niepowtarzalny
świąteczny klimat, czego sobie i wszystkim życzymy – dodaje dyrektor Tomasz
Popiołek.
(UMK, red)

REKLAMA
W MIESIĘCZNIKU

12 353-55-99
501 585 591

Wirtualne uzupełnienie Targów Wielkanocnych

Przedsiębiorco! Zgłoś się do wielkanocnej mapy
Kraków ponownie uruchamia zgłoszenia do mapy świątecznej, proponującej tym razem produkty wielkanocne,
takie jak np. stroiki, pisanki, haftowane obrusy czy wielkanocne potrawy
i wypieki. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą
z Krakowa lub okolicznych gmin, za-

praszamy do prezentacji swojego wielkanocnego asortymentu przez wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej
na stronie www.rynek.krakow.pl lub
pod poniższym linkiem. Uruchomienie
wielkanocnej wersji mapy planowane
jest na połowę marca.

Fot. materiały UMK

W zgłoszeniu należy podać nazwę, adres i dane kontaktowe związane
z prowadzoną działalnością oraz określić rodzaj oferowanych produktów. Za
pośrednictwem formularza można także dodawać zdjęcia oraz wskazać adres
swojej strony internetowej lub profilu
w mediach społecznościowych.
Mapa będzie wirtualnym uzupełnieniem tradycyjnych Targów Wielkanocnych organizowanych corocznie na
krakowskim Rynku Głównym, które –
miejmy nadzieję – będą mogły się odbyć pomimo pandemii, przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego.
Udział w wielkanocnej odsłonie mapy
świątecznej jest w całości bezpłatny.
Pytania związane z wielkanocną
odsłoną mapy oraz prośby o aktualizację danych można przesyłać na adres
e-mail: jestemaktywny@um.krakow.pl.
(UMK, red)

Rok Lema 2021 w Polsce i na świecie

Znane są szczegóły obchodów
Dziesiątki wydarzeń i projektów
artystycznych uświetnią obchody Roku
Lema w Polsce i na świecie. Podczas
specjalnej konferencji zorganizowanej
przez Krakowskie Biuro Festiwalowe
i Instytut Adama Mickiewicza zaprezentowano program Roku Lema, oprawę wizualną obchodów, a także krakowski program dofinansowania działań
kulturalnych związanych z twórczością
pisarza oraz projekty wydawnicze o tematyce lemowskiej.
2021 rok został uchwalony przez
Sejm RP Rokiem Lema. Na miłośników literatury najczęściej tłumaczonego na języki obce polskiego pisarza oraz
na tych, którzy z jego twórczością nigdy się nie zetknęli, czeka kilkadziesiąt
wydarzeń i projektów artystycznych.
Krakowskie obchody koordynuje KBF
– instytucja kultury Miasta Krakowa –
a projekty na świecie organizuje Instytut Adama Mickiewicza.
Hasło promujące setną rocznicę
urodzin polskiego pisarza oraz towarzyszącą jej oprawę wizualną „I’ve seen
the future” („Widziałem przyszłość”)
to więcej, niż chwytliwy slogan. Jubileuszowe hasło oddaje trafność futurologicznych przemyśleń Stanisława Lema
i odpowiada na pytanie, dlaczego warto
go czytać również i dzisiaj.
– Tak się nieszczęśliwie złożyło, że
jubileuszowe aktywności przypadły na

Fot. KBF

trudny czas, który niezwykle ciężko doświadczył sferę kultury – mówi Jacek
Majchrowski, prezydent Krakowa. –
Ostatnie miesiące w Krakowie dowiodły
jednak, że nawet w tak trudnych warunkach życie literackie nie zamiera. Jestem
przekonany, że tak będzie i w tym roku,
obfitującym w wydarzenia literackie i,
mam nadzieję, wspólne świętowanie jubileuszu Stanisława Lema – dodaje prezydent.
W Krakowie Rok Lema to nie
tylko duże wydarzenia planowane na
urodziny pisarza, ale również cykliczne spotkania w pałacu Potockich, nowej przestrzeni dla kultury przy Rynku
Głównym 20. Największą inicjatywą,

której patronuje autor „Wizji lokalnej”, jest Planeta Lem – Centrum Literatury i Języka, czyli ośrodek działań
i programów literackich realizowanych
pod szyldem Kraków Miasto Literatury
UNESCO przez KBF, we współpracy
z wieloma partnerami zewnętrznymi.
Centrum stanie przy ul. Na Zjeździe 8,
nad Wisłą, w pobliżu licznych muzeów i instytucji kultury (MOCAK, Fabryka Schindlera, Cricoteka, Muzeum
Podgórza) i obejmie m.in. zrewitalizowany budynek XIX-wiecznego składu
solnego.
Rok Lema będzie także obecny na
miejskiej platformie VOD Play Kraków – playkrakow.com.
(UMK, red)

kalendarz wydań na:

www.kropka-gazeta.pl
facebook.com/kropkagazeta
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Sprawdź, dlaczego warto rozliczać go w Krakowie

Twój PIT robi różnicę
Roczny podatek dochodowy PIT
nie trafia w całości do budżetu państwa – znaczna jego część przekazywana jest gminie, w której został rozliczony.
W Krakowie każdy podatnik wnosi do
budżetu miasta średnio 2750 zł. Można
pomyśleć, że to niewiele, ale nic bardziej
mylnego. Hasło tegorocznej kampanii
zachęcającej krakowian do rozliczania
się w miejscu zamieszkania, „Nasze podatki składają się w całość”, przypomina,
że każdy podatnik ma realny wpływ na
rozwój miasta, a także jego odbudowę po
pandemii.

Razem możemy więcej

W 2020 roku podatek PIT zapłaciło
w Krakowie prawie 650 tys. mieszkańców, z czego ponad 32 tys. osób rozliczyło się w naszym mieście po raz pierwszy. Tylko nowi podatnicy zasilili budżet
miasta niebagatelną kwotą – około 90
mln zł. Mniej więcej tyle potrzeba, żeby
wznieść 3 szkoły podstawowe lub zbudować 5 krytych basenów. Taka kwota
wystarczy też na urządzenie 9 parków
czy zakup 9 tramwajów niskopodłogowych. Tyle mniej więcej kosztuje wykonanie termomodernizacji około 50 budynków oświatowych.
Różnicę, jaką w przestrzeni miasta robi każdy rozliczony podatek dochodowy, także widać gołym okiem. Za
pieniądze, które średnio jeden podatnik
wkłada do miejskiego budżetu, można
– alternatywnie – zamontować 10 stoja-

ków rowerowych, pomalować 15 przejść
dla pieszych, położyć 4 m kw. chodnika, posadzić trzy drzewa, wysiać 200 m
kw. łąki kwietnej czy obsadzić zielenią 13
ekranów akustycznych. A jak to wygląda
w nieco większej skali? Wystarczy 4 podatników, żeby postawić latarnię parkową albo założyć na terenie miasta pasiekę
składającą się z pięciu uli i zapewnić jej
roczne funkcjonowanie. Z rozliczenia 12
podatków można zbudować oświetlenie
na przejściu dla pieszych, a z 95 podatków – sfinansować budowę 8 miejsc parkingowych.
Im większe wpływy z podatku PIT
uzyskuje miasto, tym zasobniejszym
dysponuje budżetem – i tym więcej jest
w stanie zrobić dla swoich mieszkańców.
Zarówno jeśli chodzi o rozwój, jak i o
utrzymanie usług miejskich na wysokim
– jakościowo i ilościowo – poziomie. To
m.in. z udziału w podatku PIT finansowane są działania w obszarach mających
wpływ na nasze codzienne życie, takich
jak: edukacja, transport publiczny, infrastruktura drogowa, piesza i rowerowa, tereny zielone i obiekty służące rekreacji,
wydarzenia kulturalne, budżet obywatelski czy pomoc społeczna.
Całoroczny budżet Krakowa wynosi
w 2021 roku ponad 6 mld zł. Niemal jedna trzecia dochodów miasta, czyli aż 1,8
mld zł, to wpływy z udziału w podatku
PIT. Dlatego od wielu już lat Kraków
stara się o powiększenie swojej bazy podatkowej, stale zachęcając mieszkańców,

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

by swój PIT zostawiali w miejscu, w którym żyją i z którym wiążą zawodową
i prywatną przyszłość. To jeszcze ważniejsze w czasie, gdy pandemia, a wcześniej reformy podatkowe, w odczuwalnym stopniu przyhamowały wpływy
z tego źródła.

Co jeszcze zyskujemy?

Podatnik, który zdecyduje się rozliczać pod Wawelem, może mieć osobistą
satysfakcję, że ma swój wkład w rozwój
miasta oraz pewność, że pozostawione tu
pieniądze wrócą do niego w postaci konkretnych usług i udogodnień. Ale to nie
wszystko. Każdy płacący PIT w Krakowie zyskuje prawo do korzystania z Karty Krakowskiej – czyli miejskiego programu uruchomionego w 2018 roku
z myślą o osobach, które są zameldowane na stałe w Krakowie lub rozliczają tu
swój PIT. Posiadacze Karty mogą korzystać ze zniżek i preferencji m.in. w komunikacji miejskiej, instytucjach kultury
czy w dostępie do wybranych towarów
i usług oferowanych przez partnerów
programu, także tych komercyjnych.
O Kartę Krakowską na podstawie rocznego zeznania podatkowego wystąpiło
do tej pory ponad 34 tys. osób.

Przekieruj podatek – to nic trudnego!

Przypomnijmy, że aby płacić podatki w Krakowie, wcale nie trzeba być tutaj
zameldowanym – wystarczy mieszkać.
Zgodnie z prawem miejscem rozliczania

Fot. materiały prasowe

się osoby fizycznej jest właściwy urząd
skarbowy według miejsca zamieszkania
podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu
PIT krakowski adres zamieszkania oraz
wskazać dane właściwego miejscowego
urzędu skarbowego. Wszystkie adresy
znajdują się na stronie internetowej krakow.pl/podatki.
W każdej chwili można też wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3,
dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędach
skarbowych. Tu z kolei podajemy imię
i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać np.
zwroty podatku. Wypełniony druk składamy do urzędu skarbowego właściwego
ze względu na miejsce naszego zamiesz-

kania – osobiście, pocztą tradycyjną lub
elektronicznie.
Jeśli rozlicza nas pracodawca, wystarczy, że poinformujemy go o zmianie
adresu zamieszkania (dla celów podatkowych) na krakowski. Wtedy wyśle on
nasze zeznanie do właściwego, krakowskiego urzędu skarbowego. Nie trzeba
zmieniać danych w „starym” urzędzie
skarbowym – urzędy same je zaktualizują.
W Krakowie funkcjonuje sześć
urzędów skarbowych. O tym, który
jest właściwy dla danej osoby, decyduje miejsce zamieszkania (dzielnica/ulica). W ustaleniu pomoże wyszukiwarka umożliwiająca przyporządkowanie
miejsca zamieszkania do właściwego
krakowskiego urzędu skarbowego.
I jeszcze jedno: pamiętajmy, aby
o zmianie urzędu skarbowego poinformować pracodawcę.
(UMK, red)

Uchwała krajobrazowa

Niebawem kolejna edycja Przynosi już efekty
Po raz kolejny wszyscy krakowianie – bez względu na wiek – mogą
wykazać się kreatywnością i pracą dla
dobra miasta, w którym mieszkają,
uczą się i pracują. To okazja, by wziąć
sprawy w swoje ręce nie czekając, aż
to, na czym ci najbardziej zależy, załatwią inni – sąsiedzi, aktywiści spo-

łeczni czy urzędnicy. To ty możesz
sprawić, że w twojej okolicy pojawi
się łąka kwietna, a dzieci będą się cieszyć z nowego placu zabaw. Włącz się
w projektowanie tego, co dzieje się
w Krakowie i z Krakowem – czy to
w skali dzielnicy, czy większej – ogólnomiejskiej.
Z roku na rok budżet obywatelski w Krakowie nabiera rozpędu. Pierwsza edycja BO to 4,5 mln
zł i 68 zadań, które wybrano do realizacji. Ubiegłoroczna, siódma edycja to 32 mln zł i ostatecznie 195
zwycięskich projektów. Jak będzie
w tym roku? Do zagospodarowania
będzie znów kilkadziesiąt milionów
złotych. Pamiętaj jednak, że nie na
każdym wolnym terenie w mieście
można realizować projekty budżetu obywatelskiego. Te mogą powstawać tylko na działkach należących
do gminy lub pozostających w jej
władaniu. Zanim zaczniesz projektowanie, odwiedź stronę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej www.msip.krakow.pl i sprawdź
strukturę własności terenu. Nie zapomnij też, że projekt musi być ogólnodostępny – ma służyć nie tylko tobie, ale wszystkim zainteresowanym
nim mieszkańcom.
Projekty będzie można składać
tylko przez internet – za pomocą
specjalnej platformy, która znajdzie
się na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl.
(UMK, red)

1 lipca 2020 r. weszła w życie uchwała krajobrazowa. Choć
nadal trwa dwuletni okres dostosowawczy, przeznaczony na
usunięcie lub zmianę niezgodnych z uchwałą nośników reklamowych, widać już pierwsze efekty egzekwowania uchwały
przez miejskie jednostki i wydziały Urzędu Miasta Krakowa.
Znacząco zmniejszyła się liczba reklam, m.in. tych zamocowanych na słupach oświetlenia ulicznego, prowadzone są postępowania administracyjne, a także działania wyjaśniające.
Uchwała krajobrazowa zakazuje mocowania tablic reklamowych na słupach oświetlenia ulicznego, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie wydaje na nie nowych zezwoleń. W związku
z tym, od wejścia w życie uchwały krajobrazowej, z terenu
całego miasta zniknęło ponad 800 reklam tego typu. Warto
zauważyć, że ta miejska jednostka odgrywa istotną rolę w egzekwowaniu zapisów uchwały na terenach znajdujących się
w jej zarządzie, zgodnie z obowiązującym statutem – tj. w pasie drogowym dróg publicznych oraz na działkach drogowych
będących w zarządzie ZDMK.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, przed wydaniem decyzji
na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, ocenia zgodność planowanej reklamy z przepisami uchwały krajobrazowej,
natomiast samego zezwolenia udziela na podstawie art. 40
ustawy o drogach publicznych. Z kolei kontrolując legalność
umieszczenia reklamy, jednostka bada istnienie zezwolenia
oraz zgodność stanu faktycznego z jego zakresem. Podstawą
zastosowania sankcji karnych jest brak zezwolenia z art. 40
lub niestosowanie się do jego zasad, a nie sama niezgodność
z zapisami uchwały krajobrazowej, bo uchwała ta nie przewiduje odpowiednich sankcji karnych. Można więc powiedzieć,
że ZDMK egzekwuje uchwałę nie w sposób bezpośredni, lecz
poprzez przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego zgodnie
z przepisami ustawy o drogach publicznych.
Efekty? Od lipca zeszłego roku wystawiono ponad 70 decyzji nakładających opłatę karną za zajęcie pasa drogowego
w celach reklamowych bez wymaganej zgody zarządcy drogi
zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych – na
sumę ponad 250 tys. zł. Ponadto w toku jest ponad 250 postępowań administracyjnych o zajęcie pasa drogowego bez

Fot. Jan Graczyński

wymaganego zezwolenia, więc w najbliższym czasie należy
spodziewać się kolejnych decyzji. Trzeba jednak zaznaczyć, że
postępowania administracyjne, ze względu na swój charakter
oraz m.in. możliwość odwołania się do organów wyższej instancji, są rozciągnięte w czasie.
Dodatkowo kwerenda w cyfrowych bazach danych Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wykazała do tej pory
dwa zgłoszenia związane z niezgodnością reklamy z uchwałą.
W stosunku do tych zgłoszeń wydział podjął działania wyjaśniające.
Za realizację zadań związanych z nakładaniem kar pieniężnych za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały odpowiadał
będzie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK. Obecnie
trwa doposażanie go w odpowiednie środki do egzekwowania
zapisów uchwały. Opracowywane są też procedury, które określą
poszczególne czynności, jakie organ będzie podejmował, aby
doprowadzić daną tablicę reklamową czy urządzenie reklamowe do stanu zgodności z uchwałą krajobrazową.
Od dnia wejścia w życie uchwały krajobrazowej podczas
prowadzenia postępowań administracyjnych uwzględnia się
także jej przepisy, ponieważ są one wyrażone w akcie prawa miejscowego. Przykładowo, jeżeli inwestor złoży wniosek
o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar wykonania robót budowlanych, które dotyczą inwestycji sprzecznej
z przepisami uchwały, to nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie sprawy w tym przedmiocie.
(UMK, red)
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Zdrowie i Uroda

Od stycznia w dwóch małopolskich placówkach

Przechorowałałeś COVID-19 – zgłoś się do RCKiK

Kompleksowa opieka onkologiczna
nad chorymi z nowotworem piersi

Potrzebne osocze ozdrowieńców!

Od stycznia program kompleksowej opieki onkologicznej nad chorymi z nowotworem piersi realizują dwie
małopolskie lecznice – Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
oraz Krakowski Oddział Narodowego
Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Rak piersi niezmiennie jest najczęściej występującym nowotworem
złośliwym wśród Polek. Każdego roku
taką diagnozę w gabinecie lekarskim
słyszy ponad 18 tys. mieszkanek naszego kraju, ponad 6 tys. z nich nie udaje
się uratować.
Skuteczną walkę z rakiem piersi ma
ułatwić model kompleksowej opieki
onkologicznej (tzw. KON-Pierś). Realizujące go ośrodki to placówki specjalizujące się w leczeniu tego nowotworu
i zapewniające pacjentkom koordynowaną terapię od momentu postawienia
diagnozy, poprzez leczenie chirurgiczne, chemioterapię czy radioterapię, aż
po rehabilitację i monitorowanie długofalowych efektów leczenia.
W ramach kompleksowej opieki, chora z rakiem piersi może liczyć
na konsultacje wielodyscyplinarnego zespołu lekarskiego, wsparcie psychologiczne oraz szybką organizację
kolejnych etapów terapii. Zgodnie
z takim modelem, leczenie szpitalne
powinno rozpocząć się nie później niż

Fot. Freepik.com

sześć tygodni od momentu zgłoszenia
do szpitala i potwierdzenia diagnozy,
a rehabilitacja maksimum miesiąc po
zakończeniu terapii. Ośrodek ma za
zadanie zapewnić pacjentce wszystkie
niezbędne elementy leczenia, a jeśli
nie jest w stanie, bo np. nie zatrudnia
rehabilitantów, zorganizować chorej
tego rodzaju opiekę we współpracującym z nim podmiocie. Dzięki temu
pacjentka nie jest zmuszona szukać pomocy na własną rękę.
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Krakowie zawarł właśnie dwie umowy z regionalnymi szpitalami, które
będą realizować model kompleksowej opieki onkologicznej nad chorymi z nowotworem piersi. Od stycznia na koordynowane wsparcie mogą
liczyć pacjentki w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz Krakowskim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii im.
Marii Skłodowskiej-Curie. Placówki
te spełniły szereg kryteriów programu dot. m.in. zatrudnianego personelu czy liczby wykonywanych w ciągu
roku zabiegów usunięcia guzów piersi.
Na realizację KON-Pierś w tym roku
przeznaczono pulę ponad 7,1 mln zł.
Jeśli jednak kwota okaże się za niska,
Małopolski NFZ pokryje koszty opieki nad każdą kolejną pacjentką włączona przez szpitale do programu. Pomoc
udzielana w ramach niego jest bowiem
nielimitowana.
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera i Krakowski Oddział Narodowego Instytutu Onkologii to pierwsze
placówki w Małopolsce, które objęły
kompleksową opieką onkologiczną pacjentki z nowotworami piersi. Lista nie
jest zamknięta, a nabór kolejnych odbędzie się jesienią.
Aleksandra Kwiecień
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie osocza osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane
za zdrowe. Zawiera ono przeciwciała,
które mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi objawami zakażenia
i blokować namnażanie się wirusa. Telefonicznie zgłaszać się mogą osoby, które:
– przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się
zdrowe lub które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem,
– minął okres co najmniej 14 dni
od ustąpienia objawów albo 14 dni
od zakończenia izolacji
– są w wieku 18–65 lat,
– spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi
i jej składników.
Kontakt do RCKiK w Krakowie: tel.
12 261-88-16 (Gabinet Lekarski Dzia-

łu Dawców); 663 560 300 lub 661 926
116 (pon–pt w godz. 07:30–16:30, sobota – niedziela w godz. 09:00–14:00.
Można też wysłać maila na adres: dzial.
dawcow@rckik.krakow.pl.

Jak pobierane jest osocze ?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Krew z żyły jest rozdzielana. Osocze jest zatrzymywane, a pozostałe elementy komórkowe zwrotnie
przetaczane krwiodawcy przez to samo
wkłucie. Jednorazowo pobierane jest
nie więcej niż 650 ml osocza. Plazmafereza trwa od 30–40 min. Następnie pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone
na dawki wielkości 100–200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości
w osoczu przeciwciał neutralizujących
wirusa, chorym na Covid-19 przetacza
się 200–400 ml osocza.
(źródło: rckik.krakow.pl)

Uzdrowiska

Znów przyjmują
Od 11 marca uzdrowiska znowu
przyjmują kuracjuszy. W Małopolsce na
turnusy lecznicze przygotowanych jest
12 sanatoriów. Pacjenci będą mogli rozpocząć leczenie na podstawie skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ.Warunkiem jest negatywny
wynik testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2,albo zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Bezpłatny test

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Test będzie można wykonać nie
wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we
wskazanych punktach pobrań. Informacja o terminie i miejscu wykonania
testu zostanie wysłana SMS-em, przez
system eKolejka. Nie jest potrzebne
żadne dodatkowe skierowanie na badanie. Test sfinansuje Narodowy Fundusz
Zdrowia. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko,
do którego pacjent został skierowany.
Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

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

UL. GROTA-ROWECKIEGO 7C
EDYCZNY

O-M
SKLEP ZIELARSK

Bezpieczny pobyt w sanatorium

Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie,
ponieważ: personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony, a obiekty uzdrowiskowe spełniają
restrykcyjne normy sanitarne GIS. Natomiast wszyscy pacjenci przebywający w sanatorium posiadają negatywny
wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.
(NFZ Kraków)

@vitalbodysklep

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

• ZIOŁA • HERBATY •
• SUPLEMENTY DIETY •
• LEKI ZIOŁOWE •
• YERBA MATE •
• ODŻYWKI • SOKI •
• PRZYPRAWY •
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Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, kom. 660 637 008, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek: 13.00–16.00; wtorek–piątek: 09.00–15.00

Radni Miasta Krakowa powołali merytoryczny zespół

Skotniki: ulica Mochnaniec

Czy powstanie użytek ekologiczny Kolejny etap przebudowy
– tym razem na osiedlu Kliny?
Odpowiedź na to pytanie mają
przynieść prace powołanego 15 lutego
br. zespołu, który powstał przy Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska.
Osiedle Kliny znajduje się na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek
Fałęcki, która sąsiaduje z Dzielnicą
VIII Dębniki.
Przypomnijmy, w sierpniu 2018
r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia
użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. W ramach realizacji uchwały
Prezydent zlecił wykonanie opracowania przyrodniczego dla tego obszaru. Zostało ono wykonane przez
firmę Geomind Sp. z o.o i przedstawione podczas tegorocznej styczniowej sesji RMK. Pokłosiem dyskusji,
która wówczas odbyła się jest zespół,
który ma wypracować stanowisko
w sprawie zasadności utworzenia takiej formy ochrony przyrody. Zespół
został powołany w ramach zakresu
merytorycznego działania Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, na wniosek Grzegorza Stawowego, przewodniczącego tej
komisji. W skład zespołu ds. użytku
ekologicznego na osiedlu Kliny weszli radni: Grzegorz Stawowy – przewodniczący zespołu, Małgorzata Kot,

Adam Migdał, Marek Sobieraj i Michał Starobrat. Prace zespołu mają
mieć charakter otwarty. Do udziału
w nim, poza merytorycznymi wydziałami UMK zostały zaproszone również organizacje ekologiczne. Zespół
ma spotykać się w poniedziałki w tygodniach, w których nie odbywa się
sesja Rady Miasta Krakowa. Miejsce
spotkań: Sala Obrad RMK przy pl.
Wszystkich Świętych 3–4 (godzina
16:00). Pierwsze spotkanie odbyło się
22 lutego, a kolejne planowane są na
15 i 29 marca, 12 i 26 kwietnia, 10 i 31
maja, 14 czerwca, 30 sierpnia oraz 13
września. Po zakończeniu prac zespołu, jeśli radni uznają za zasadne powołanie użytku ekologicznego na osiedlu Kliny, mogą wystąpić z inicjatywą
uchwałodawczą w tej sprawie.
Warto nadmienić, że radni przed
wyborami w 2018 r. zdecydowali również o utworzeniu użytku ekologicznego na Zakrzówku, pomiędzy ulicami Wyłom i św. Jacka (teren Dzielnicy
VIII Dębniki). Chcieli w ten sposób
powstrzymać dewelopera oraz mieszkańców posiadających w tej części
miasta ziemię, przed zabudową tego
cennego przyrodniczo terenu. Teraz
okazuje się, że firma Kraków City Park,
planująca tam swoje inwestycje, złożyła
do sądu pozew przeciwko miastu Kraków. W zamian za obniżenie wartości
gruntów domaga się odszkodowania

ponad 100 mln zł. Do sądu wpłynął też
wniosek grupy mieszkańców – właścicieli działek na Zakrzówku – która po
utworzeniu użytku ekologicznego nie
może nic wybudować. Domagają się od
miasta ponad 10 mln zł.
Użytek ekologiczny to jedna
z form ochrony przyrody w Polsce.
Według ustawy o ochronie przyrody
z 2004 roku „użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne,
śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy
drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych
gatunków roślin, zwierząt, i grzybów,
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub
miejsca sezonowego przebywania”.
W Krakowie obecnie znajduje się
15 użytków ekologicznych: „Uroczysko w Rząsce”, „Łąki Nowohuckie”,
„Staw przy Kaczeńcowej”, „Rozlewisko potoku Rzewnego”, „Dolina Prądnika”, „Uroczysko Kowadza”, „Staw
Dąbski”, „Las w Witkowicach”, „Rybitwy”, „Staw w Rajsku”, „Staw Królówka”, „Staw przy Cegielni”, „Dąbrowa”,
„Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki
Olszanickie” oraz „Zakrzówek”.
(UMK, red)

Samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe – rekrutacja

Do 31 marca można składać wnioski
Z początkiem marca rozpoczęła się rekrutacja do samorządowych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówek) na rok szkolny
2021/2022. Tak, jak w poprzednim
roku, zapisy odbywają się za pomocą
elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico. Na stronie znajduje się też
oferta przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne. 23 kwietnia podane zostaną
do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kryteria naboru
do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn.
zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17
Rady Miasta Krakowa z 15 marca 2017
r. w sprawie określenia kryteriów na-

boru do samorządowych przedszkoli
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
(ze zmianami).
Również od 1 marca można dokonywać zapisów dzieci do samorządowych szkół podstawowych na rok
szkolny 2021/2022. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, a dzieci spoza rejonu
– na podstawie kryteriów określonych
w uchwale Rady Miasta Krakowa. Rodzice, składając podanie, mają prawo
wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych w preferowanej przez siebie
kolejności – z tym, że szkoła rejonowa w obwodzie, której mieszka dziecko, powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. Rekrutacja
prowadzona jest z wykorzystaniem
systemu elektronicznego Elemento, natomiast wnioski można składać

w szkołach, w godzinach ustalonych
przez ich dyrektorów. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dotyczą uczniów urodzonych
w 2014 r. oraz dzieci starszych, korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Ponadto,
na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat (tj. urodzone w 2015 r.), jeżeli korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2020/2021 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice
i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą
szkół. 30 kwietnia zostaną ogłoszone
wyników naboru.
(UMK, red)

W związku z kolejnym etapem prac
do 31 maja br. zamknięty będzie fragment ulicy Mochnaniec – od ul. Skotnickiej do budynku nr 14.
Inwestycja zakłada przebudowę
skrzyżowań ulic Mochnaniec ze Skotnicką, Szymonowica, Zelwerowicza
oraz Czwartaków. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa,
przebudowane zostaną istniejące przepusty i rowy oraz cała infrastruktura
podziemna (sieć elektroenergetyczna,
oświetleniowa, wodociągowa, gazowa,
teletechniczna). W końcowej fazie prac
położona zostanie nowa nawierzchnia
i wykonane obustronne chodniki. Koszt
inwestycji to ok. 5,8 mln zł.
W związku z zamknięciem fragmentu ulicy Mochnaniec, od poniedziałku, 8 marca (ok. godz. 6:30) zostaną wprowadzone następujące zmiany
w organizacji ruchu – dla mieszkańców
zostanie zachowany dojazd do posesji:
– objazdy dla autobusów komunikacji miejskiej (od ul. Bunscha,
ulicami: Obrońców Helu, Braterstwa Broni, Czwartaków, Obrońców Helu, Skotnicką; z kolei od
ul. Skotnickiej, ulicami: Obrońców
Helu, Woźniczki) – szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;
– ruch jednokierunkowy na ul. Woźniczki z kontraruchem rowerowym;
– kontraruch rowerowy na jednokierunkowym odcinku ul. Obrońców
Helu (począwszy od ronda);
– pierwszeństwo przejazdu na trasie
pojazdów KMK;
– obustronne zakazy zatrzymywania
się na trasie przejazdu autobusów;
– objazd dla samochodów ulicami:
Skotnicką, Józefa Babińskiego, Karola Bunscha.

Zmiany kursów linii 116 i 203

W związku z przebudową ulicy od
8 marca linie autobusowe nr 116 i 203

Fot. MPK SA w Krakowie

kursują po trasach czasowo zmienionych:
– nr 116 – „Czerwone Maki P+R” –
ul. Bunscha, ul. Mochnaniec, ul.
Obrońców Helu, ul. Braterstwa
Broni, ul. Czwartaków, ul. Obrońców Helu (powrót: ul. Obrońców
Helu, ul. Woźniczki), ul. Skotnicka
– ... – „Kozienicka”
– nr 203 – „Czerwone Maki P+R” –
ul. Bunscha, ul. Mochnaniec, ul.
Obrońców Helu, ul. Braterstwa
Broni, ul. Czwartaków, ul. Obrońców Helu (powrót: ul. Obrońców
Helu, ul. Woźniczki), ul. Skotnicka
– ... – „Skawina”
Przystanki „Skotniki Szkoła” będą
funkcjonować w stałych dla danej linii i kierunku lokalizacjach. Przystanek
„Mochnaniec” w obu kierunkach będzie
nieczynny. Na zmienionym odcinku
trasy zostanie uruchomiony tymczasowy przystanek „Czwartaków” funkcjonujący w następujących lokalizacjach:
– w kierunku „Kozienickiej” i „Skawiny” – na ul. Czwartaków, po skręcie
w prawo z ul. Braterstwa Broni
– w kierunku „Czerwonych Maków
P+R” – na ul. Obrońców Helu, za
skrzyżowaniem z ul. Czwartaków.
Rozkłady jazdy powyższych linii
zostaną zmienione.
(UMK, MPK, red)

Grafika: ZDMK
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00, 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@gminaskawina.pl, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/lubieSkawine

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

Tymczasowe zamknięcie mostu w Radziszowie

Trwa nabór wniosków

Remont potrwa do końca maja

Zamiast węgla wybierz pellet

15 marca rozpocznie się remont
mostu łączącego ulicę Jana Pawła II
oraz ulicą Brzegi w Radziszowie. Prace
potrwają do 25 maja. W tym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym, a przeprawa na drugą stronę mostu będzie
całkowicie niemożliwa.
Remont mostu w Radziszowie jest
niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Most znajduje się w stanie przedawaryjnym. Brak szybkiej reakcji i naprawy
wykrytych usterek może doprowadzić do
dalszego pogorszenia stanu technicznego mostu, a w konsekwencji do jego zamknięcia. Naprawy nie można było dokonać wcześniej z powodu zbyt niskich
temperatur i opadów śniegu.
Na czas prowadzonych prac zostanie
wyznaczony objazd. Od zachodniej strony rzeki będzie biegł przez ulice Brzegi Kolejową – DW 953 – Mickiewicza. Od
strony wschodniej – przez ulice Skawińską – Radziszowską – Żwirki i Wigury
– Mickiewicza – DW 953. Na drogach
pojawi się stosowne oznakowanie, które

będzie znajdowało się w mieście Skawina, Radziszowie oraz Rzozowie.
Rodzice dzieci uczęszczających
do szkół i przedszkola w Radziszowie
otrzymają za pomocą dziennika elektronicznego szczegółowe informacje
o zmianie trasy autobusu dowożącego
młodzież do placówek oświatowych.
Informacji w tej sprawie udzielają dyrektorzy szkół i przedszkola.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie dokłada wszelkich starań, by prowa-

dzone prace były jak najmniej uciążliwe.
Wykonawca otrzymał zgodę na całkowite zamknięcie mostu do 5 kwietnia. Po
tym czasie jest szansa na to, że ruch zostanie częściowo przywrócony pod warunkiem, że stan techniczny mostu nie
będzie zagrażał bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Jeżeli wykonawca uzna, że przeprawa może wiązać
się z niebezpieczeństwem, to zamknięcie
mostu zostanie przedłużone.
(UMiG)

zł. Dofinansowanie wynosi ponad
80% wartości całej instalacji.
Projekt pod nazwą „Czysta Energia
Blisko Krakowa”realizowany jest przez pięć
Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów,Liszki,Skawinę,Świątniki
Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu
jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa.
(UMiG)

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

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

Fot. UMiG

Na Kanale Łączańskim

Powstanie nowa ścieżka rowerowa
Bezpieczna, funkcjonalna i komfortowa. Taka właśnie ma być nowa
ścieżka rowerowa na Kanale Łączańskim. Pomoże rozwiązać problem bezpieczeństwa podróżujących z zachodniej części Gminy Skawina oraz stanie
się kolejnym atrakcyjnym miejscem do
spędzania wolnego czasu.
Obecnie dostanie się z zachodnich
sołectw Gminy do centrum Skawiny
pieszo lub na rowerze to prawdziwe
wyzwanie. Mieszkańcy Jaśkowic, Wielkich Dróg, Zelczyny, Borku Szlacheckiego, Kopanki, Ochodzy, Facimiecha
i Pozowic muszą bowiem zachować
szczególną ostrożność ze względu na
pędzące przez DK44 samochody. Gmi-

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie prowadzi nabór wniosków na
montaż kotła na pellet. Pierwsze 50
osób, które złożą wniosek oraz ich
budynek zostanie pozytywnie zweryfikowany pod kątem możliwości
montażu kotła, będą mogły podpisać
umowę na jego montaż wraz z osprzętem o wartości ok. 18 tys. zł za 3,5 tys

na Skawina otrzymała prawie 8 mln
300 tys. zł. dofinansowania do budowy
11-kilometrowej ścieżki rowerowej na
Kanale Łączańskim.

Bezpieczeństwo

Mieszkańcy będą mogli wreszcie ominąć niebezpieczną DK44, bo
umożliwi im to nowa bezkolizyjna, alternatywna trasa. Trakt będzie biegł od
Jaśkowic aż do Skawińskiego Obszaru
Gospodarczego. Będą mogli z niego korzystać zarówno piesi jak i rowerzyści,
choć to użytkownicy jednośladów będą
mieli pierwszeństwo. Nowa ścieżka ma
objąć swoim zasięgiem również mający
powstać most łączący Skawinę z Lisz-

kami. Dalej połączy się ona ze ścieżką
rowerową przy obwodnicy Skawiny, zamykając całą sieć bezkolizyjnych, bezpiecznych połączeń pieszych i rowerowych od zachodu gminy aż do centrum
miasta.

Funkcjonalność

11-kilometrowa ścieżka to kolejny krok przygotowujący Gminę Skawina do uruchomienia Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Będzie ona przebiegała przez stacje przesiadkowe. Jeżeli
mieszkaniec zachodnich sołectw będzie
chciał, omijając korki, dotrzeć do Krakowa, to rowerem dojedzie bezpiecznie
do stacji przesiadkowej, gdzie będzie go
mógł zostawić swój jednoślad i skorzystać z pociągu kursującego średnio co 20
minut.To szybka, wygodna i bezpieczna
forma przemieszczania się, a co warto
też podkreślić ekologiczna.

Rekreacja

Fot. UMiG

Nowa ścieżka służyć będzie nie tylko dotarciu z jednego punktu do drugiego. Stanie się także idealnym miejscem
do rodzinnych spacerów, rowerowych
wycieczek oraz sportów na świeżym powietrzu. Ścieżka będzie łączyła się z innymi trasami w ramach Skarbów Blisko
Krakowa, stanie się także kontynuacją
sieci Velo Małopolska.
(UMiG)

Facebook www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
Dołącz do grupy CKiS LIVE www.facebook.com/groups/CKiSlive
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 19 marca godz. 18.00 – spotkanie online
Żyj świadomie: Koronawirus – co możemy jeszcze zrobić?
Spotkanie poprowadzi dr Mirosława Ciarka-Golonka, lekarz medycyny
zintegrowanej i laryngolog, pomysłodawczyni i inicjatorka cyklu wykładów
i prelekcji „Żyj świadomie”.
 21 marca godz. 17.00 – transmisja online
„Mam tę moc” – widowisko muzyczne w wykonaniu zespołu Mini Tanto po
kierunkiem Katarzyny Szybisty.
 23 marca godz. 17.00 – warsztaty online
Artystyczne triki Małgosi i Moniki: Wielkanocne inspiracje
Kolejne spotkanie z kreatywnym duetem ARTDUO.
 26 marca godz. 9.00 – transmisja online
Eliminacje gminne 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Zgłoszenia i nagrania prezentacji należy przesłać do 23 marca na adres:
sokol@ckis.pl. Dodatkowe informacje: Dział Realizacji Projektów Kultury,
tel. 12 276 34 64. Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na www.ckis.pl.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Basen „Camena”
Czynny codziennie w godzinach 6.30 – 22.15
Zorganizowane zajęcia w wodzie:
– aqua aerobik – poniedziałki i środy, godz. 19.45 – 20.30
– aqua zumba – poniedziałki i środy, godz. 20.30 – 21.15
– gimnastyka w wodzie dla seniorów – poniedziałki, środy i piątki godz. 9.00 – 9.45

Fot. Jarosław Karasiński

8

MARZEC 2021
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem.
Napoleon Bonaparte (1769–1821) – francuski wojskowy, polityk, cesarz Francuzów i król Włoch
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł powieści polskiej noblistki.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 18 marca br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Do wygrania zestawy klocków firmy PLAYMOBIL m.in.:
Pościg policyjnym samochodem terenowym; Pościg gokartem policyjnym;
Akcja specjalna z robotem policyjnym; Syrenka w gondoli; 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

POZIOMO:
2) posunięcie w grze, manewr
4) czasem bywa daremny
7) smocza pod Wawelem
8) przewód kanalizacyjny
9) bystry prąd rzeki
11) noga psa
13) skok na bank
15) autor „Dzikiej kaczki”
18) od barku do stawu łokciowego
19) odgłos na planie filmowym
20) rodzaj broni palnej
24) tlenowy dla nurka
27) chuligan, niszczyciel
30) załoga łodzi wioślarskiej
31) list bez podpisu
32) para łuków w tekście lub
równaniu
PIONOWO:
1) muzyczna skala lub paleta
barw
2) skaleczenie, rozcięcie
3) przebój, szlagier
4) antonim przodu
5) łobuz, opryszek
6) miękki ser pleśniowy
10) męka, utrapienie
12) …… i Bestia
13) organ filtrujący nasz organizm
14) tłoczy wodę
16) fotografia do rzutnika
17) slalomowa góra w
Zakopanem
21) część pierwiastka
22) półszlachetny kamień w paski
23) Andrzej, były znany piłkarz
25) kod do karty
26) niemiecka rzeka
28) faza Księżyca
29) duża, barwna papuga
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