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UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
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CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

  12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl
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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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Planujemy wakacje zoologiczne, ornitologiczne i entomologiczne:
• poznamy najważniejsze gatunki zwierząt leśnych oraz mieszkańców pól i łąk
• dowiemy się wielu ciekawostek o sowach i dzięciołach
• przekonamy się jak widzą owady i policzymy korniki w drzewie

Szczególnymi bohaterami wakacji będą konie, z którymi spotkamy się podczas 
licznych wyjazdów do stadniny i konnych przejażdżek. 

Na każdy tydzień wakacji zaplanowany jest inny temat i inna wycieczka oraz wiele 
zajęć artystycznych, sportowych (także wyjazdy na basen) i kulinarnych.

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
ul. Bobrzyńskiego 14 Kraków-Ruczaj (przystanek Chmieleniec)

Więcej informacji znajduje się na stronie przedszkolejci.pl
T: 12 297 47 90

Zapraszamy 
do Przedszkola JCI 
na „Wakacje z przyrodą”

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

NIE CZEKAJ! PRZYJDŹ I ZBADAJ SIĘ!

 
REJESTRACJA / INFORMACJA

 

Te i inne objawy mogą świadczyć o 

bóle stawów? problemy ze snem?
bóle i zawroty głowy?
przewlekłe zmęczenie?
kołatania, kłucie serca, arytmię?
mrowienia, drętwienie kończyn?

ul. Miłkowskiego 23
Kraków - Ruczaj

I Piętro

Dogodne godziny zabiegów!

oraz terapię na obecność:
Wykonujemy również badania 

BORELIOZIE

Czy masz częste:

które mogą być przyczyną dolegliwości jelitowych!!!

 pasożytów             *  wirusów            *  grzybów            *  bakterii

690 590 778
e - mail:  rejestracja@mdvital.pl

www.mdvital.pl
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Plaże, zadaszone grille, miejsca na ognisko, domki do wynajęcia

Spotkajmy się w Kryspinowie 

REKLAMA

Podkrakowski Zalew Na Piaskach 
(popularny KRYSPINÓW) od lat 
znany jest amatorom spędzania cza-
su na świeżym powietrzu i zapewne 
nie trzeba ich przekonywać o walo-
rach tego miejsca. Kryspinów, to jed-
nak nie tylko plaże i woda. Ośrodek 
prężnie rozwija swoje zaplecze sporto-
we i rekreacyjne umożliwiając odwie-
dzającym aktywnie i atrakcyjnie spę-
dzić wolny czas. Na terenie znajduje się 
szereg obiektów do uprawiania różne-
go rodzaju sportów wodnych, żeglo-
wania (w SZKOLE ŻEGLARSTWA 
Navigare Yacht Club można nie tylko 
wynająć żaglówkę, ale i zdobyć patent 
żeglarski, motorowodny czy instruk-
torski), ale i gry w tenisa czy siatkówkę 
plażową. Są też liczne miejsca rekre-
acyjne dla dzieci i dorosłych. Hitem 
ostatniego okresu stają się ogniska 
z przyjaciółmi czy rodziną. Zamiast 
spotkań w zamkniętych przestrze-
niach klubu czy restauracji staje się to 

bezpieczniejszą alternatywą czasów 
koronawirusa. Uwzględniając aktual-
ne obostrzenia związane z pandemią 
(np. we wszelkich eventach i spotka-
niach może brać udział maksymalnie 
25 osób), kolejną propozycją i ofertą 
Ośrodka są klimatyczne wieczory pa-
nieńskie czy kawalerskie z zachodami 
słońca nad jeziorem. Przy wynajmie 
domku na taki cel właściciele Ośrodka 
zapewniają specjalne ozdoby i gadże-
ty, które z pewnością uatrakcyjnią taką 
imprezę.

Nie można pominąć też punktów 
gastronomicznych znajdujących się na 
terenie Ośrodka, które zapewniają na-
poje i smaczne posiłki.

Oczywiście biorąc pod uwagę sytu-
ację związaną z COVID-19 na terenie 
Ośrodka wprowadzono szereg zaleceń 
dotyczących odstępów miedzy wypo-
czywającymi, środków dezynfekcji czy 
monitorowania dopuszczalnej ilości 
odwiedzających.

Warto wspomnieć o przystępnych 
cenach i promocjach, które przygotował 
Zarząd Ośrodka. Tylko do 15 czerwca 
trwa PROMOCJA karnetów całose-
zonowych (obowiązują na wejścia bez 
ograniczeń przez cały sezon na teren 
plaż północnych – od pizzerii do przy-
stani Navigare Yacht Club). Karnet za-
miast 120 zł kosztuje tylko 60 zł. Bi-
let rodzinny na cały dzień (bez limitu 
członków rodziny) można kupić za 25 
zł. Karnety czy bilety dostępne są w biu-
rze Ośrodka oraz przy bramkach wej-
ściowych.

Jak trafić? Wjazd na teren OWiR 
„Nad Zalewem” znajduje się obok 
KARCZMY NAD ZALEWEM (ja-
dąc od strony lotniska pierwszy wjazd).

Więcej informacji na: www.even-
tykryspinów.pl; www.osadakryspi-
nów.pl oraz FB domki przystań; kom. 
502 370 181, 605 419 436 (eventy, grill 
itp.), 534 700 621 (wynajem domków).

ORiW Nad Zalewem

Poza piaszczystymi plażami na 
terenie ośrodka znajduje się wiele 

atrakcji, m.in. place zabaw dla 
najmłodszych, także dmuchany na 
wodzie BayerPark oraz WAKEPARK 

(tory do jazdy i ewolucji na desce 
i nartach wodnych), kompleks 

KORTÓW TENISOWYCH (6 kortów, 
2 hale całoroczne) czy boiska do 

SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.

Na terenie ośrodka znajdują 
się zadaszone grille, miejsca na 
ognisko, gdzie za symboliczną 
opłatą można biesiadować 
do białego rana. Niektóre 
z nich posiadają dodatkową 
infrastrukturę w postaci 
ławek, stołów biesiadnych 
itp. Położone są tuż nad brzegiem 
jeziora, skąd można podziwiać 
wspaniałe zachody słońca.

Nowe drewniane 
domki to pomysł na 

nocleg po wieczornym 
biesiadowaniu przy 

ognisku czy grillu, albo 
weekend nad brzegiem 

Zalewu. 

Każdy z domków 
posiada pełny węzeł 
sanitarny i aneks 
kuchenny. Urządzone są 
w nowoczesnej aranżacji. 
Niektóre z domków 
posiadają tarasy 
z widokiem na jezioro, 
a inne zaplecze biesiadne.

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

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

TERESKO

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
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REKLAMA
Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi UCZEŃ

Edukacja z wartościami

facebook.com/kropkagazeta

BIEŻĄCE INFORMACJE
Z KRAKOWA I SKAWINY

LUBIĘ TO

facebook.com/kropkagazeta

LUBIĘ TO

BIEŻĄCE INFORMACJE
Z KRAKOWA I SKAWINY

Niepubliczna Chrześcijańska 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi „Uczeń” działa w Kra-
kowie już ósmy rok, a od września 2018 
roku nasza placówka mieści się na Ru-
czaju przy ulicy Miłkowskiego 9.

Od początku istnienia, w centrum 
działań naszej szkoły pozostaje dobro 
ucznia oraz edukacja i wychowanie 
oparte o wartości chrześcijańskie.

Mało liczne klasy pozwalają na 
indywidualne podejście do każdego 
dziecka, dostrzeżenie jego problemów, 
a także wspomaganie w rozwoju unikal-
nych zdolności.

W ciągu tych lat placówka wypraco-
wała sobie dobrą renomę miejsca przy-
jaznego dzieciom i rodzinom, w którym 
rodzic zawsze może liczyć na uważne 
traktowanie, a uczniowie – na mądrą 
i profesjonalną opiekę ze strony peda-
gogów.

W szkole da się inaczej...
Już sam początek dnia zaczyna się 

u nas inaczej niż w zwykłej szkole. To 
prawda, dzieci tak, jak wszędzie hała-
sują i bawią się w szkolnej świetlicy, lecz 
o godzinie 8.40 – przed rozpoczęciem 
głównych lekcji, startuje 10-minutowy 
„Poranek”. Tutaj można się wyciszyć, 
posłuchać ciekawej opowieści prowa-
dzonej przez nauczyciela, zaśpiewać 
razem piosenkę lub wesprzeć uczniów 
klas, których czeka w danym dniu 
sprawdzian czy klasówka...

Taki początek szkolnego dnia, już 
na „wejściu” zapewnia wielu dzieciom 
wyciszenie i dobre nastawienie do na-
uki, którego tak bardzo potrzebują.

Edukacja, która daje szansę wszystkim
W naszej szkole funkcjonują klasy 

integracyjne. Uczące się w nich dzieci 
mają możliwość zaakceptować i rozwi-
nąć świadomość różnorodności między 
ludźmi oraz zrozumieć, iż każdy, bez 
względu na swoje ograniczenia – ma 
szansę na to, by osiągnąć sukces.

Harmonogram szkoły obfituje 
w różnorodne konkursy i wydarzenia 

szkolne oraz pozaszkolne, które dają 
szansę uczestniczenia w nich uczniom 
szczególnie zdolnym oraz wszystkim, 
którzy chcą wypróbować swoje moż-
liwości.

Od początku istnienia szkoły, działa 
w niej kółko teatralne „Teatr z Misją”, 
corocznie skupiające chętnych uczniów, 
realizując autorskie projekty i przedsta-
wienia.

Stawiamy na rozwój
Mamy wdrożoną ofertę edukacyj-

ną, która powstała w oparciu zarów-
no o misję i doświadczenie szkoły, jak 
i oczekiwania rodziców.

 W klasach 1-3 kładziemy nacisk 
na język angielski. Uczniowie mają 
zwiększoną ilość podstawowych 
lekcji z języka obcego w stosunku 
do szkół publicznych. Na pierwszym 
etapie edukacyjnym, w każdej kla-
sie została dodana godzina biblijna 
oraz komunikacja interpersonal-
na, a także Dobry Start dla pierw-
szoklasistów. Dzieci z klas 1-3 korzy-
stają także z zajęć pozalekcyjnych, 
przygotowanych w ramach świetlicy 
szkolnej (Play ground, Matematyka 
na wesoło, Zajęcia plastyczne, Gry 
planszowe).

 Klasy 4-7 mają zwiększoną ilość 
podstawowych lekcji z języka an-
gielskiego. Dzieci z tych klas mają 

także możliwość uczestniczenia 
w specjalnie przygotowanych dla 
nich, obowiązkowych zajęciach fa-
kultatywnych, które mają poszerzać 
wiedzę i umiejętności uczniów w roż-
nych obszarach rozwoju. Można za-
pisać dziecko na jedne lub dwa zajęcia:

– Klasa 4: EnglishLab, Komunika-
cja interpersonalna;

– Klasa 5: EnglishLab, Komunika-
cja interpersonalna;

– Klasa 6: EnglishLab, Ekspery-
menty przyrodnicze;

– Klasa 7: Matematyka po angiel-
sku, Eksperymenty przyrodnicze.

 W klasie 8 lekcje matematyki pro-
wadzone są w języku angielskim, 
a propozycją dla uczniów jest do-
datkowe przygotowanie ich do eg-
zaminu ósmoklasisty.

 Od kilku lat szkoła prowadzi współ-
pracę z rodzicami, których dzieci 
pozostają w nauczaniu domowym.

 Zapraszamy również do zapozna-
nia się z ofertą Półkolonii 2021 or-
ganizowanej w dniach 5-9 lipca dla 
dzieci w wieku 7-10 lat. Hasło prze-
wodnie Sportowo i kreatywnie. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
zapisów znajdą Państwo na stronie 
internetowej placówki w zakład-
ce AKTUALNOŚCI (www.sp2.
uczen.org.pl/AKTUALNOŚCI).

Zachęcamy do odwiedzenia na-
szej placówki przy ulicy Miłkowskie-
go 9 lub zapoznania się z ofertą szko-
ły na stronie internetowej: www.sp2.
uczen.org.pl.

Dyrekcja Szkoły SP 2 UCZEŃ

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Kra-
kowie zaprasza do zmodernizowanego 
Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława 
Lema. W sezonie 2021 na ponad sze-
ściohektarowej powierzchni na odwie-
dzających czeka 110 atrakcyjnych obiek-
tów edukacyjnych, w tym 40 nowych, 
takich jak na przykład 6-metrowa rakieta 
czy rower na linie. 

W ramach modernizacji wykonano 
nowe, bezpieczne nawierzchnie, posta-
wiono namioty edukacyjne, a cały teren 
wyposażono w rozbudowaną sieć wodną 
i elektryczną. Powstały obiekty, które mają 
objaśniać zjawiska związane z zimą, jak na 
przykład model lawiny śnieżnej czy armat-
ka śnieżna, zimą będą podstawą do orga-
nizacji warsztatów edukacyjnych. W ogro-
dzie pojawiły się również nowe urządzenia 
kojarzone z porą letnią. Część z nich zosta-
ła zgrupowana w trzech specjalnych stre-
fach: „Odlotowy plac zabaw”, „Naukowa 
siłownia” i „Piaskowa planeta”. Od tego 
sezonu oferta Ogrodu została wzboga-
cona dużą liczbą modeli edukacyjnych 
szczególnie dla najmłodszych. W części 

„Odlotowy plac zabaw” uwagę przyciąga 
rakieta o wysokości 6 metrów, wyposażona 
w przyrządy nawigacyjne. Umiejscowione 
na niej zjeżdżalnie o różnych kształtach 
demonstrują własności brachistochrony 
– krzywej najszybszego spadku.

To efekty zakończonego projek-
tu pn. „Zimowy Ogród Doświadczeń” 
zrealizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020, przy 
wsparciu miasta i dofinansowanego z fun-
duszy unijnych. Całkowity koszt projektu 
wyniósł prawie 8 mln zł.

Krakowski Ogród Doświadczeń to 
bezpieczne miejsce na naukę, zabawę i re-
laks dla całych rodzin. Można uczyć się, 
inspirować i jednocześnie odpoczywać, 
bawić, a nawet piknikować.

Od maja do sierpnia Ogród Do-
świadczeń przy al. Pokoju 68 (w po-
bliżu CH M1) jest otwarty w godz. 
10.00-21.00, a w okresie wrzesień-paź-
dziernik od godz. 10.00 do 19.00. Do-
datkowe informacje można znaleźć na  
www.ogroddoswiadczen.pl. (UMK, red)

Jubileusz 75-lat Teatru Groteska 
i 20. Wielka Parada Smoków miały być 
hucznie obchodzone w 2020 r. Nie-
stety, plany przerwała światowa pan-
demia wirusa SARS-CoV-2. W tym 
roku parada również nie odbędzie w ta-
kim kształcie, jaki był znany wszystkim 
przez ostanie 20 lat. Przybierze inną niż 
zwykle formułę, ale wciąż można liczyć 
na wielkie widowisko na Wiśle.

Teatr Groteska nie odpuszcza! 
Przygotowuje wyjątkowe i niepo-
wtarzalne – jak zawsze – widowisko 
na Wiśle. Na tę namiastkę smoczego 
święta organizatorzy zapraszają w dru-
giej połowie wakacji. Warto więc śle-
dzić strony i media społecznościowe 

Teatru, gdzie stopniowo będą zamiesz-
czane szczegóły. Więcej informacji na 
stronie Teatru Groteska oraz na Face-
booku.

Parada Smoków ma już 20 lat…
Przypomnijmy, pierwsza edycja pa-

rady to był tylko pochód konkursowych 
smoków, ich przejście przez miasto. 
Dopiero druga zawierała już pozosta-
łe elementy, które do dziś tworzą zda-
rzenie jakim jest „Wielka Parada Smo-
ków”, czyli zarówno piknik rodzinny, 
jak i widowisko plenerowe na Wiśle.

– Zastanawialiśmy się wtedy nad 
różnymi pomysłami, szukaliśmy czegoś, 
co mogłoby się stać wehikułem promo-

cyjnym teatru i w ogóle marki 
Groteska – wspomina począt-
ki Adolf Weltschek, dyrektor 
Teatru Groteska. - Stanęło na 
tym, żeby wyjść w przestrzeń 
miasta ze spektakularnym zda-
rzeniem z pogranicza plastyki, 
teatru, nowych technik teatral-
nych. Cel parady był więc na 
początku bardzo pragmatycz-
ny. Chcieliśmy przyciągnąć 
przede wszystkim szkoły, za-
proponować konkurs dla szkół 
na najefektowniejszego smoka 
parady.  

Więcej o historii i przy-
szłości Wielkiej Parady Smo-
ków na stronie Teatru Gro-
teska w wywiadzie opowiada 
jego dyrektor Adolf Welt-
schek.

(UMK, red)FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Jubileusz Groteski i Wielka Parada Smoków 

W tym roku inaczej niż dotąd

Ogród Doświadczeń po modernizacji 

Mnóstwo nowych atrakcji
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Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

Pieszy z pierwszeństwem

Bulwary wiślane

Mieszkańcy chcą rewitalizacji 

Szybki transport szynowy w Krakowie

Metro jednak zbyt drogie
Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i UTO

Obowiązują już od 20 maja 

1 czerwca br. wejdzie w życie nowe-
lizacja prawa o ruchu drogowym. Usta-
wa daje pieszym wchodzącym na przej-
ście pierwszeństwo przed pojazdami, 
z wyłączeniem tramwajów, które z uwa-
gi na swoje rozmiary mają wielokrotnie 
dłuższą drogę hamowania. Kierujący 
pojazdem, zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, będzie zobowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność i zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić na niebez-
pieczeństwo pieszego. Ustawa wpro-
wadza także zakaz używania telefonów 
komórkowych oraz innych urządzeń 
upośledzających prawidłową percepcję, 
zwłaszcza wzrokową.

Nowelizacja przepisów określa rów-
nież dopuszczalną prędkość w obszarze 

zabudowanym 50 km/h bez względu 
na porę dnia. Być może zakończy się 
też tzw. jazda na zderzaku, bo przepi-
sy wprowadzają obowiązek zachowania 
odpowiedniej odległości od pojazdu 
poprzedzającego na autostradach i dro-
gach ekspresowych. Odstęp ten wyra-
żony w metrach powinien pozostawać 
nie mniejszy niż połowa liczby określa-
jącej prędkość pojazdu, którym porusza 
się kierujący, wyrażonej w kilometrach 
na godzinę, czyli kierowca jadący 100 
km/h musi jechać 50 m za poprzedza-
jącym samochodem, 120 km/h – 60 m, 
140 km/h – 70 m. Obowiązek zacho-
wania minimalnego odstępu nie będzie 
stosowany tylko podczas manewru wy-
przedzania. (red)

20 maja br. weszły w życie przepisy 
nowelizacji ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw, 
która reguluje status prawny urządzeń 
napędzanych elektrycznie oraz urzą-
dzeń napędzanych siłą mięśni przezna-
czonych do poruszania się po drogach 
publicznych. Ustawa wprowadza pierw-
szeństwo pieszego w stosunku do kieru-
jącego hulajnogą elektryczną lub urzą-
dzeniem transportu osobistego (UTO)  
poruszającego się po części infrastruk-
tury przeznaczonej dla ruchu pieszych. 
Kierujący tymi pojazdami będą zobo-
wiązani do ustępowania pierwszeństwa 
pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Regulacje zawarte w projekcie usta-
wy kierującym hulajnogą elektryczną 
i UTO zabraniają m.in.:
– kierowania osobie znajdującej się 

w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu albo środka dzia-
łającego podobnie do alkoholu,

– przewożenia innych osób, zwierząt 
i przedmiotów,

– ciągnięcia lub holowania innych po-
jazdów,

– przejeżdżania przez przejście dla 
pieszych,

– pozostawiania hulajnóg elektrycz-
nych i UTO na chodniku w inny 
sposób niż równolegle do jego ze-
wnętrznej krawędzi.

Gdzie można poruszać się?
Kierujący hulajnogą elektryczną 

jest obowiązany korzystać z drogi dla 
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeśli są one wyznaczone. W przypadku 
gdy brakuje wydzielonej drogi czy pasa 
dla rowerów, obowiązany jest korzystać 
z jezdni, po której ruch pojazdów jest do-
zwolony z prędkością nie większą niż 30 
km/h. W obu przypadkach będzie mógł 
jednak poruszać się z prędkością maksy-
malną do 20 km/h.  Gdy nie ma drogi dla 
rowerów, ani jezdni z limitem 30 km/h, 
kierujący hulajnogą będzie musiał zje-
chać na chodnik z zachowaniem nastę-
pujących zasad: jazda z prędkością zbli-
żoną do prędkości pieszego, zachowanie 
szczególnej ostrożności, ustępowanie 

pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrud-
nianie ruchu pieszemu.

Kierujący urządzeniem transportu 
osobistego (np. deskorolka elektryczna, 
elektryczne urządzenie samopoziomują-
ce) jest obowiązany korzystać z drogi dla 
rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 
km/h. Jeżeli nie ma wyznaczonej drogi dla 
rowerów, wyjątkowo może poruszać się 
chodnikiem lub drogą dla pieszych z za-
chowaniem następujących zasad: jazda 
z prędkością zbliżoną do prędkości pie-
szego, zachowanie szczególnej ostrożno-
ści, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu 
oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Uprawnienia do kierowania
Z hulajnóg elektrycznych oraz UTO  

mogą korzystać osoby powyżej 18 roku 
życia bez posiadania żadnych upraw-
nień, ale od osób w wieku od 10 lat do 
18 lat wymagane będzie posiadanie tych 
samych uprawnień, co w przypadku kie-
rowania rowerem, czyli karty rowerowej 
lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 
lub T. Poruszanie się hulajnogą elek-
tryczną czy UTO po drodze publicznej 
(poza strefą zamieszkania) przez dziecko 
do 10 lat jest zabronione w każdej sytu-
acji, również pod opieką osoby dorosłej. 

Co ważne ze sprzętu sportowo-re-
kreacyjnego (np. rolki, wrotki, deskorol-
ka) każdy może korzystać bez ograni-
czeń. Może także poruszać się po drodze 
dla rowerów lub po chodniku i drodze 
dla pieszych, ale z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności i ustępowaniu pierw-
szeństwa pieszemu.

Jak można parkować?
Nowe przepisy wprowadzają obo-

wiązek pozostawienia m.in. hulajnogi 

elektrycznej na chodniku w przezna-
czonym do tego miejscu (wyznaczonym 
przez zarządcę drogi). W przypadku bra-
ku takiego miejsca, pozostawienie po-
jazdu na chodniku będzie możliwe tylko 
przy jednoczesnym spełnieniu następu-
jących warunków:
– hulajnoga będzie ustawiona jak naj-

bliżej zewnętrznej krawędzi chodni-
ka, najbardziej oddalonej od jezdni,

– hulajnoga będzie ustawiona równo-
legle do krawędzi chodnika,

– szerokość chodnika pozostawionego 
dla ruchu pieszych jest taka, że nie 
utrudni im ruchu i jest  nie mniejsza 
niż 1,5 m.
W nowelizacji wskazano ponad-

to wysokość opłat za usunięcie z drogi 
hulajnogi elektrycznej lub UTO. Po-
jazdy te mogą zostać usunięte z drogi 
na koszt właściciela, m.in. w przypad-
ku pozostawienia ich w miejscu, gdzie 
jest to zabronione i utrudnia ruch lub 
w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. 
Dyspozycję usunięcia pojazdu z dro-
gi może wydać policjant lub strażnik 
gminny (miejski).

Nowe przepisy – nowe obowiązki
Zgodnie z nowymi przepisami dla 

kierujących hulajnogami elektrycznymi 
czy UTO, którzy naruszą obowiązują-
ce przepisy przewidziano również sze-
reg kar. Przykładowo, za rozmowę przez 
telefon (trzymany przy uchu) podczas 
jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, 
za jazdę po spożyciu alkoholu od 300 do 
500 zł, za niestosowanie się do warun-
ków parkowania na chodniku 100 zł, a za 
nieustępowanie pierwszeństwa pieszym 
znajdującym się na przejściu 350 zł.

(red, źródło: www.gov.pl)

Kończą się prace nad „Studium wy-
konalności budowy szybkiego, bezkoli-
zyjnego transportu szynowego w  Kra-
kowie”. W czerwcu zaprezentowany 
zostanie ostateczny wynik trwających 
kilka lat prac koncepcyjnych i badań do-
tyczących perspektyw budowy w mieście 
metra.

Z obecnie przeprowadzonych ana-
liz wynika, że wariantem rekomendo-
wanym będzie wariant szybkiego tram-
waju o przebiegu częściowo tunelowym 
i częściowo estakadowym. Alternatyw-
nymi, analizowanymi wariantami były 
dwa warianty metra (w całości odcinki 
tunelowe), jednak cechowały się zbliżo-
ną zdolnością przewozową do warian-
tu szybkiego tramwaju, będąc przy tym 
istotnie droższe zarówno w budowie, jak 
i późniejszej eksploatacji.

Trasa szybkiego tramwaju pokry-
wa się z przebiegiem analizowanej linii 
metra, jednak odcinek tunelowy został 
zaprojektowany głównie na odcinku 
centralnym, gdzie występują najwięk-
sze utrudnienia dla sieci tramwajowej 
oraz w rejonie wielowariantowego węzła 
przesiadkowego w Bronowicach. Pozo-
stały przebieg jest naziemny, częścio-
wo wykorzystując istniejące torowiska 
tramwajowe (głównie w rejonie Nowej 
Huty). Częściowo wymaga jednak bu-
dowy nowej infrastruktury naziemnej 
oraz nadziemnej (estakady).

Zakłada się, że do końca maja 2021 r. 
prace nad studium zostaną sfinalizowa-

ne. Prezentacja wyników planowana jest 
w czerwcu br. Opracowanie będzie także 
zaprezentowane miejskim radnym.

Warto wspomnieć, że wartością 
dodaną dokumentu są wyniki badania 
gruntu wzdłuż planowanych przebiegów 
bezkolizyjnego środka transportu. W ra-
mach prac terenowych, w lewobrzeżnej 
części Krakowa na odcinku między Bro-
nowicami a Wzgórzami Krzesławicki-
mi, wykonanych zostało 140 otworów 
badawczych o zmiennej głębokości (od 
7 do 55 m pod poziomem terenu) i suma-
rycznym metrażu ok. 4695 metrów bie-
żących oraz 40 sondowań statycznych. 

Przypomnijmy, umowa z firmą  ILF 
Consulting Engineers Polska na opra-
cowanie „Studium wykonalności budo-
wy szybkiego, bezkolizyjnego transportu 
szynowego w Krakowie” została podpi-
sana we wrześniu 2018 roku. W ramach 
prac, wykonawca przeprowadził szero-
ki zakres analiz uwzględniający m.in. 
uwarunkowania planistyczne, finanso-
we, charakterystykę i ocenę istniejących 
podsystemów transportu, analizy rucho-
we dla przebiegów tras, analizy technicz-
ne, środowiskowe i ekonomiczne, bada-
nia geologiczne, a także plan finansowy. 
Był też zobowiązany do uzyskania opinii 
wielu podmiotów do przedstawianych 
rozwiązań.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” (Connec-
ting Europe Facility – CEF). (UMK, red)

Zarząd Zieleni Miejskiej opubliko-
wał raport podsumowujący konsultacje 
społeczne dotyczące zagospodarowania 
bulwarów wiślanych. Wśród uwag kra-
kowian znalazły się m.in. dodatkowe 
rozwiązania dla rowerzystów, udogod-
nienia dla osób z niepełnosprawnościa-
mi czy większa liczba nasadzeń. 

Rewitalizacja jest jednym z elemen-
tów sztandarowego projektu miejskie-
go „Wisła łączy”. Zakłada ona spójne 
zagospodarowanie nie tylko otoczenia 
Wisły, ale również jej przyległych do-
pływów, tak, aby połączyć w nowy spo-
sób cały Kraków.

Przeważająca część biorących 
udział w konsultacjach wypowiedziała 
się za potrzebą rewitalizacji bulwarów. 
Włączyli się w nie również radni dziel-
nicowi, którzy swoje uwagi oraz opinie 
zgłosili w postaci uchwał. 

Najczęstszymi z sugestii i uwag 
mieszkańców wobec zaproponowanej 
koncepcji  były m.in.: poszerzenie dro-
gi dla rowerów do szerokości minimum 
3 metrów, odpowiedniego oznakowania 
tras rowerowych i pieszych, doboru wła-

ściwych materiałów wykończeniowych 
nawierzchni, wskazania miejsc pod punk-
ty serwisowe dla rowerów i stojaki rowero-
we, instalacje artystyczne, plenerowe gale-
rie czy pod mobilne punkty kawiarniane 
oraz uwzględnienie dodatkowych toalet 
publicznych. Szczególną uwagę zwrócono 
na dostosowanie przestrzeni dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, m.in. po-
przez budowę windy, wykonania gładkich 
najazdów. Pojawiła się też kwestia umowy 
dzierżawy pali cumowniczych dla barek, 
wprowadzenia dodatkowych nasadzeń 
drzew oraz  dostosowania nasadzeń ro-
ślin do okresowego zalewania terenu.

Teraz projekt koncepcyjny, 
uwzględniający uwagi uczestników 
konsultacji wraz z raportem zosta-
nie przekazany do zaopiniowania sto-
sownym jednostkom. Po uchwaleniu 
projektu miejscowego planu „Bulwa-
ry Wisły II” i uzyskaniu niezbędnych, 
pozytywnych opinii ZZM przystąpi do 
sporządzenia projektu budowlanego.

Z wynikami konsultacji społecz-
nych można zapoznać się na www.bip.
krakow.pl. (UMK, red)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UMK
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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

Fitoterapia, czyli ziołolecznictwo

Leczniczy potencjał roślin
Swoje właściwości lecznicze rośliny 

i zioła zawdzięczają obecności związ-
ków biologicznie czynnych. W odróż-
nieniu od tradycyjnego ziołolecznictwa 
nowoczesna fitoterapia opiera się na su-
rowcach ziołowych, których aktywność 
lecznicza została zweryfikowana i po-
twierdzona w badaniach naukowych. 
Poznano już ponad 50 tysięcy różnych 
substancji roślinnych, z których wie-
le wykazuje właściwości lecznicze. Do 
najważniejszych należą:

 � Flawonoidy – naturalne barwni-
ki roślinne. Występują w owocach 
np. pomidorach, brokułach, pa-
pryce, soi, roślinach strączkowych. 
Działają głównie przeciwzapalnie. 
Rutyna zawarta w zielu fiołka trój-
barwnego i w kwiatach czarnego 
bzu uszczelnia i  wzmacnia ściany 
naczyń krwionośnych, zapobiega 
krwawieniom, wybroczynom, po-
mocna jest w  leczeniu miażdżycy. 
Flawonoidy w koszyczku rumian-
ku działają przeciwalergicznie, 
w  lukrecji – przeciwwrzodowo, 
a w  kwiatostanie kocanek i  zielu 
dziurawca działają rozkurczowo na 
mięśnie gładkie naczyń krwiono-
śnych i przewodów żółciowych.

 � Antocyjany – barwniki roślin-
ne w kolorze czerwonym, niebie-
skim, fioletowym. Jest ich wiele np. 
w kwiatach bławatka, malwie czar-
nej, owocach borówki, aronii, bzu 
czarnego. Zmniejszają kruchość 
naczyń włosowatych, działają prze-

ciwzapalnie i przeciwutleniająco. 
Szczególnie wyraźnie zaznacza się 
ich działanie poprawiające miko-
rokrążenie w naczyniach włosowa-
tych tęczówki oka.

 � Antrazwiązki – znajdują się np. 
stężałym soku z aloesu, korze kru-
szyny, korzeniu rzewienia, liściach 
senesu ,strączkach senesu owocach 
szakłaku ciernistego, korze szakła-
ku amerykańskiego.  Wyciągi z tych 
roślin, dzięki zawartym w nich an-
trazwiązkom, drażniąc jelito grube 
działają przeczyszczająco. Nie nale-
ży ich jednak zbyt długo stosować, 
a nie wolno w  ostrych chorobach 
zapalnych przewodu pokarmowe-
go, niewydolności nerek i w okresie 
ciąży, gdyż mogą niekiedy prowa-
dzić do poronień. 

 � Alkaloidy – są to bardzo silne na-
turalne trucizny. Alkaloidy mogą 
wywierać na nasz organizm bar-
dzo różne działanie, czasami silne, 
a  nawet gwałtowne i  trujące (np. 
kurara, nikotyna czy strychnina). 
Wykazują przede wszystkim silny 
wpływ na tkankę nerwową - jedne 
działają pobudzająco, inne hamują-
co, a jeszcze inne nawet porażająco. 
Stosowane w odpowiednich daw-
kach mają jednak działanie leczni-
cze i pożyteczne. Oto przykłady al-
kaloidów i ich działania zawartych 
w znanych nam roślinach: 
– w pieprzu piperyna pobudza 

zakończenia nerwowe w prze-

wodzie pokarmowym, wzmac-
niając przede wszystkim wy-
dzielanie soku żołądkowego 

– zawarta w papryce kapsaicyna 
przyspiesza syntezę enzymów 
trawiennych, wzmaga krążenie 
krwi - przy okładach powoduje 
m.in. przekrwienie skóry

– kodeina z maku – stosowa-
na jest, jako środek przeciwko 
kaszlowi

– kawa bogata w kofeinę przy-
spiesza pracę serca, znosi uczu-
cie znużenia i senności 

– herbata i zawarta w niej teina 
znosi uczucie zmęczenia, regu-
luje ruchy robaczkowe jelit, ła-
godzi bóle 

– w glistniku jaskółczym zielu 
papaweryna działa przeciwbó-
lowo i rozkurczowo

– ruta i jej fagaryna znosi skurcze 
mięśni gładkich 

– ziele męczennicy zawiera alka-
loidy działające uspokajająco, 
łagodzi stany napięcia i ułatwia 
zasypianie.

 � Fenole – to związki, które mają 
właściwości m.in. dezynfekujące 
i hamujące rozwój bakterii. Wystę-
pują np. w zielu majeranku, korze 
wierzby i kaliny, jeżówce.

 � Garbniki – pomagają w hamowa-
niu niewielkich krwawień. Wiążą 
białka wytwarzając na powierzchni 
błon śluzowych czy też skóry rodzaj 
powłoki ochronnej - przy stanach 

zapalnych. Najwięcej garbników 
znajduje się w korze dębu, kłączu 
pięciornika i wężownika, w liściu 
orzecha włoskiego, jeżynie, szałwi 
oraz herbacie.

 � Olejki eteryczne – zawarte są 
w każdej roślinie i są odpowiedzial-
ne za ich smak i zapach. To niezwy-
kle skomplikowane mieszaniny do 
kilkuset różnorodnych związków 
chemicznych o nie zawsze znanej 
całkowicie zawartości, często nie-
możliwej do odtworzenia w wa-
runkach laboratoryjnych. Wspólną 
cechą olejków jest działanie anty-
septyczne. W zależności od rośliny 
mają też działanie dezynfekujące, 
wzmacniające, uspokajające czy też 
uśmierzające ból.

 � Saponiny – występują np. w na-
gietku, lukrecji, mydlnicy, oliwkach, 
aloesie. Mają działanie lecznicze: 
moczopędne, wzmagają wydziela-
nie śluzu, wzmagają procesy wchła-
niania składników pokarmowych 
z jelit do krwi, przeciwbakteryjne, 
pierwotniakobójcze, przeciwgrzy-

bicze i przeciwwirusowe, pobu-
dzają wydzielanie soku żołądko-
wego, żółci i soku jelitowego. Mogą 
wpływać na poziom cholesterolu. 
Nasilają trawienie tłuszczów, ale 
niektóre z nich są truciznami.

 � Lecytyna - jest źródłem substan-
cji o  charakterze witamin: choli-
ny i  inozytolu. Cholina zapobiega 
odkładaniu się cholesterolu, bierze 
udział w przesyłaniu impulsów do 
mózgu, wspomaga komórki wątro-
by. Inozytol obniża poziom chole-
sterolu, wpływa na prawidłowy stan 
skóry i włosów, działa uspokajająco. 
Bogatym źródłem lecytyny są nie-
które nasiona np. soi
Choć zioła są uznawane za łagod-

ne i nieszkodliwe trzeba jednak pamię-
tać, że znajdujące się w nich substan-
cje czynne mogą wywołać silne reakcje 
alergiczne lub lokalne podrażnienia 
skóry, co może czasem doprowadzić do 
powstania pęcherzy i zapaleń. Stosowa-
ne nieumiejętnie mogą bardziej szko-
dzić niż pomagać.

(CC)

Często mylone z astmą

Nadciśnienie 
płucne

Nadciśnienie płu-
cne jest rzadką i ciężką 
chorobą, która atakuje 
płuca i serce. Jednym z objawów nadci-
śnienia płucnego są sine, przypomina-
jące niebieski kolor, usta. Inne objawy 
to między innymi duszność oraz łatwa 
męczliwość. Przez te niespecyficzne 
symptomy jest często mylone z astmą 
lub innymi chorobami. Z tego powodu 
postawienie właściwej diagnozy trwa 
nawet kilka lat.

Nadciśnienie płucne może do-
tknąć każdego, niezależnie od płci 
i wieku (chorują także dzieci), a nie-
leczone prowadzi do śmierci. Osoby 
cierpiące na tą chorobę, mają problemy 
z czynnościami, które zdrowy człowiek 
wykonuje automatycznie, bez zastano-
wienia. W zaawansowanym stadium 
choroby wchodzenie po schodach, 
krótki spacer, samodzielne ubranie się, 
czy codzienna toaleta są ogromnym 
wyzwaniem.

Co roku, w maju w wielu krajach 
na całym świecie przeprowadzane są 
akcje edukacyjne, aby obudzić w spo-
łeczeństwie świadomość na temat 
nadciśnienia płucnego i przyczynić 
się do jak najszybszego jego diagno-
zowania oraz rozpoczęcia właściwego 
leczenia.

Więcej informacji na stronach in-
ternetowych  phapolska.org  i  world-
phday.org. (UMK, red)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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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

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

Budowa Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej

Rada wnioskuje o uwzględnienie uwag 
Narodowy Spis Powszechny

Udział w spisie obowiązkowy

W weekendy i dni świąteczne

Uruchomiono linie rekreacyjne 

Trasa Łagiewnicka 

Wpływ pandemii na budowę 

FOT. TRASA ŁAGIEWNICKA SA

Rada Dzielnicy VIII Dębniki otrzy-
mała do zaopiniowania trzy warianty 
koncepcyjne odnoszące się do budowy 
Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej 
(węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ru-
czaj”). Według radnych, niestety żaden 
zaproponowanych wariantów nie speł-
nia oczekiwań społecznych. W trakcie 
kwietniowej sesji radni podjęli uchwałę 
w tej sprawie wnioskując o uwzględnie-
nie uwag do poszczególnych wariantów 
Trasy Pychowickiej. 

Dla Wariantu I i II:
– korektę w zakresie prowadzenia 

kontynuacji Trasy Łagiewnickiej 
w tunelu na odcinku do węzła Py-
chowice z włączeniem ruchu z ul. 
Grota Roweckiego pasami scho-
dzącymi do poziomu tunelu; 

– ograniczenie ruchu na ul. Norym-
berskiej, kierując ruch z ul. Tyniec-
kiej poprzez węzeł Pychowice bez-
pośrednio do Trasy Pychowickiej; 

– rozważenie usunięcia nowoprojek-
towanej drogi Nowo Sodowa (do 
konsultacji z mieszkańcami rejonu 

Pychowic) lub pozostawienie jej 
jako ciągu pieszo-rowerowego. 

Dla Wariantu III: 
– korektę w zakresie prowadzenia 

kontynuacji Trasy Łagiewnickiej 
w tunelu na całym odcinku prawo-
brzeżnej Wisły z włączeniem ru-
chu z ul. Grota Roweckiego pasami 
schodzącymi do poziomu tunelu – 
bez prowadzenia jezdni głównej na 
poziomie terenu; 

– prowadzenie pasa drogowego 
ul. Norymberskiej po istniejącym 
śladzie i połączenie rondem z uli-
cami Tyniecką i Sodową;

– prowadzenie linii tramwajowej na 
całej długości tunelu, a więc na całej 
długości trasy Pychowickiej przez 
Wisłę; 

– zaprojektowanie przystanku ko-
munikacji miejskiej przy skrzyżo-
waniu ul. Norymberskiej i Tyniec-
kiej; 

– zaprojektowanie przystanku komu-
nikacji miejskiej przy węźle Przego-
rzały.

W uchwale Rada wnioskuje także, 
żeby opracowując projekt, mieć na uwa-
dze ingerencje prac przy budowie Trasy 
na środowisko naturalne. Powinny być 
one, jak najmniej inwazyjne w obszarze 
cennych przyrodniczo terenów zielonych 
Zakrzówka i Pychowic. Istotną uwagą 
Rady jest też ta, która mówi, że wszystkie 
projektowane warianty wymagają prze-
prowadzenia konsultacji społecznych 

Przypomnijmy, w czerwcu 2015 r. 
przeprowadzono konsultacje społeczne 
w sprawie tej trzeciej obwodnicy Kra-
kowa. Mieszkańcy mogli się zapoznać 
z koncepcją budowy tras Zwierzyniec-
kiej i Pychowickiej i złożyć swoje uwa-
gi. W ramach konsultacji odbyły się też 
spotkania z udziałem pracowników ów-
czesnego Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu, Urzędu Miasta 
Krakowa oraz autorów proponowanych 
rozwiązań. Na podstawie tych konsulta-
cji miała powstać kolejna koncepcja pro-
jektowa. Powstały trzy, ale, jak widać na-
dal żaden z przedstawionych wariantów 
odnoszących się do Trasy Pychowickiej  
nie zyskał pełnej akceptacji. (red)

Prace związane z budową Trasy Ła-
giewnickiej prowadzone są obecnie na 
całym placu budowy. Niestety od stycz-
nia do kwietnia inspektorzy nadzoru-
jący budowę zauważyli mniejsze niż 
zakładano tempo prac. Spowolnienie 
jest na tyle poważne, że odbija się na 
harmonogramie inwestycji. W związku 
z tym wykonawca opracował program 
naprawczy.

Powodem spowolnienia jest 
przede wszystkim wzrost zachoro-
wań na koronawirusa wśród pra-
cowników budowy i związane z tym 
kierowanie załóg na kwarantannę. 
Opóźnienie względem harmonogra-
mu wynika również z warunków po-
godowych, jakie panowały w ostat-
nich miesiącach.

- Zimą mierzyliśmy się z nieko-
rzystnymi warunkami atmosferyczny-
mi. Intensywne opady śniegu oraz długo 
utrzymujące się ujemne temperatury nie 
sprzyjały zwiększeniu tempa prac -  za-
znacza Krzysztof Migdał, inżynier kon-
traktu ze spółki Trasa Łagiewnicka SA.

Spowolnienie tempa prac wywoła-
ne pandemią i warunkami pogodowy-
mi nie przesądza jeszcze o tym, że pla-
nowane na koniec 2021 roku oddanie 
inwestycji do użytku opóźni się. Zo-
stał opracowany program naprawczy. 
To, czy podjęte działania się sprawdzą, 
będzie wiadomo w połowie roku. Nie-
stety elastyczność harmonogramu prac 
jest ograniczona, a wiele elementów in-
westycji jest od siebie ściśle zależnych 
i muszą następować po sobie.

– Wykonawca skupia się przede 
wszystkim, na jak najszybszym zakoń-
czeniu prac, które dziś powodują naj-
więcej utrudnień drogowych. W wa-
kacje chcemy zakończyć prace w rejonie 
ulic Kobierzyńskiej i Grota-Roweckiego 
oraz na wysokości ulicy Pszczelnej. We 
wrześniu utrudnienia powinny znik-
nąć z ulicy Zakopiańskiej, a potem także 
z lokalnych dróg - zapowiada Krzysz-
tof Migdał. 

Zgodnie z planem zostanie ukoń-
czona nowa linia tramwajowa, której 
fragment biec będzie w tunelu. Jednak-
że tramwaje między Kurdwanowem 
a Ruczajem będą mogły ruszyć dopie-
ro, gdy zakończy się budowa całej Trasy 
Łagiewnickiej.

 (UMK, red)

Miasto zachęca do udziału w for-
mie samospisu internetowego. Uru-
chomiona została pomoc dla miesz-
kańców. Wsparcie kierowane jest m.in. 
do osób z trudnościami w dokonaniu 
samodzielnego wpisu.

W kwietniu rozpoczął się Na-
rodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021, realizowany przez 
Główny Urząd Statystyczny. Potrwa 
do 30 września. Udział w spisie jest 
obowiązkowy, a odmowa udziału może 
skutkować nałożeniem kary grzywny. 
Wszystkie dane zebrane w spisie obję-
te są tajemnicą statystyczną. Zebrane 
dane posłużą do opracowywania stra-
tegii i programów rozwojowych dla 
kraju, regionów i gmin.

Ogólnopolskie zasady
W związku z pandemią spis 

jest realizowany przede wszystkim 
przez internet, za pomocą formula-
rza dostępnego na stronie interneto-
wej spis.gov.pl. Osoby, które nie mają 
dostępu do internetu, mogą spisać się 
samodzielnie, korzystając z punktów 
spisowych przygotowanych w urzę-
dach statystycznych lub urzędach 
gmin i miast na terenie kraju (punkty 
te są dostępne w zależności od sytuacji 
epidemicznej) lub dzwoniąc na info-
linię spisową działającą pod nr tel. 22 
279 99 99 od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa 
małopolskiego, którzy nie spiszą się 
samodzielnie, od 4 maja kontaktują się 
telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Pomoc dla mieszkańców Krakowa
Od maja Gminny Komisarz Spi-

sowy w Krakowie udostępnił klientom 
stanowiska do samospisu w budyn-
kach Urzędu Miasta Krakowa przy al. 
Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. 
Wielickiej 28a. Stanowiska są dostęp-
ne dla respondentów od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 
15.00  po wcześniejszym umówieniu 
wizyty pod numerem telefonu 12 616 
93 20.

Miasto Kraków proponuje dodat-
kową bezpłatną pomoc mieszkańcom, 
którzy mają trudności z samodzielnym 
udziałem w spisie. W Miejskim Cen-
trum Informacji Społecznej oraz Miej-
skim Centrum Informacji dla Seniora 
w specjalnie uruchomionych punktach 
dyżurują pracownicy, którzy pomogą 
zrealizować obowiązek udziału w spisie:
– Pomoc dla osób ze szczególnymi 

potrzebami: w Miejskim Centrum 
Informacji Społecznej, przy al. Da-
szyńskiego 22 zostało uruchomione 
stanowisko komputerowe, a także 
została zapewniona pomoc pracow-
nika oferowana mieszkańcom, ma-
jącym trudności z samodzielnym 
wypełnieniem formularza online. 
Stanowisko, z którego można sko-
rzystać po wcześniejszym umówie-
niu się pod nr tel. 731 349 699, jest 
czynne od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 9.00 do 17.00

– Pomoc dla seniorów: w Miejskim 
Centrum Informacji dla Seniora, 
przy al. Daszyńskiego 19, w po-
niedziałki, wtorki, czwartki i piąt-
ki, w godz.: 10.00–14.00, po wcze-
śniejszym umówieniu się pod nr 
tel. 12 445 96 67, dyżurujący pra-
cownik udziela pomocy seniorom 
mającym trudność z wypełnieniem 
formularza online. (UMK, red)

W weekendy i dni świąteczne za-
częły kursować specjalne linie autobu-
sowe, dzięki którym można dotrzeć do 
terenów rekreacyjnych poza miastem. 
Kursy uzależnione są od pogody, dlate-
go informacje są aktualizowane na stro-
nie internetowej MPK.

Autobusy jeżdżą na trasach: Osie-
dle Podwawelskie – Ojców (linia LR0), 
Nowy Kleparz – Niepołomice (linia 

LR1), Bronowice Małe – Będkowice 
(linia LR8). 

Zwiększona została także liczba kur-
sów linii nr 134 do krakowskiego zoo, uru-
chomiono też linię wspomagającą nr 434. 
Przewiduje się również zwiększenie licz-
by kursów na liniach nr 100, 101 (dojazd 
do kopca Kościuszki) oraz uruchomienie 
linii sezonowych nr 352 i 427 (dojazd do 
Kryspinowa oraz Bagrów).  (UMK, red)

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00, 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@gminaskawina.pl, www.gminaskawina.pl

www.facebook.com/lubieSkawine 
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

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

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina 
tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!
Facebook www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
Dołącz do grupy CKiS LIVE www.facebook.com/groups/CKiSlive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 1 czerwca

– godz. 14.00 – 18.00 (Park Miejski w Skawinie) – DZIEŃ DZIECKA – 
gry i zabawy plenerowe, animacje dla dzieci i dorosłych.

– godz. 18.00 (transmisja online) – Widowisko muzyczne w wykonaniu ze-
społu Mini Tanto po kierunkiem Katarzyny Szybisty. 

 5 czerwca godz. 10.00 (plener przed Basenem „Camena”) 
Rodzinne warsztaty artystyczno-ogrodnicze. Informacje i zapisy www.ckis.pl. 

 11 – 13 czerwca (Rynek w Skawinie)
ŻARCIOWOZY. Zjazd food trucków.

 12 czerwca
Doładuj się pozytywnie! Informacje i zapisy www.ckis.pl.
– godz. 14.00 – 18.00 (Park Miejski w Skawinie - Starorzecze Skawinki) – 

Holi Święto Kolorów
– godz. 14.00 – 15.00 (boisko Orlik przy Basenie „Camena”) – Plenerowy 

Maraton Zumby Kids, 
– godz. 16.00 – 19.00 (boisko Orlik przy Basenie „Camena”) – Plenerowy  

Maraton Zumby. 
 19 czerwca 

– VII Skawiński Turniej Crossmintona STARS Cup 2021 (Hala Widowi-
skowo-Sportowa w Skawinie, ul. Konstytucji 3 Maja 4). Zgłoszenia do 12 
czerwca. Szczegóły na www.ckis.pl.

– Wycieczka górska GORCE – PASMO LUBANIA. Wyjazd ze Skawi-
ny godz.6.00. Powrót planowany na godz. 19.00. Informacje o zapisach na 
www.ckis.pl.

 20 czerwca
– godz. 17.00 (transmisja online) – Koncert sekcji nauki gry na gitarze 
– Narodowy Bieg Stulecia – VII Górski Bieg Niepodległości Skawina – 

Mogilany.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 28 czerwca – 16 lipca

WAKACJE do KWADRATU. Tematyczne turnusy półkolonii z CKiS w Ska-
winie. Informacje i zapisy na www.ckis.pl

Otwarcie 1 czerwca

Punkt szczepień powszechnych
Zakaz palenia węglem ma zostać wprowadzony

Skawina walczy ze smogiem

Rowerowy Maj – nauka zdalna nie przeszkodziła w kampanii

Kolejny sukces tej akcji w gminie

Do miejscowości chcących wpro-
wadzić całkowity zakaz palenia wę-
glem dołącza Skawina. Gmina pracuje 
nad wprowadzeniem lokalnej uchwały 
antysmogowej. Zakaz miałby zacząć 
obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku.

Skawina to gmina silnie uprzemy-
słowiona, która od lat walczy z pro-
blemem zanieczyszczenia powietrza. 
Mimo licznych działań samorządu 
liczba dni z przekroczonymi normami 
w ubiegłym roku wyniosła 60. Badania 
wykazały także sześciokrotne przekro-
czenie norm rakotwórczego benzo(a)
pirenu. Dlatego w walce o czyste po-
wietrze władze Skawiny chcą pójść krok 
dalej i wprowadzić całkowity zakaz pa-
lenia węglem od 2030 roku. Do tej pory 
takie rozwiązanie funkcjonuje tylko 
w Krakowie.

Tak radykalny krok wymaga od-
powiednich przygotowań: szeroko za-
krojonej kampanii informacyjnej oraz 
dalszego wsparcia w zakresie wymiany 
pieców węglowych na gazowe. Władze 
Skawiny będą kontynuowały przyzna-
wanie dofinansowań, które wynoszą 
ponad 90% wartości kupna i montażu 
bardziej ekologicznych źródeł ogrze-
wania.

Najubożsi mogą skorzystać z pro-
gramu STOP SMOG, który obejmuje 

termomodernizację budynku oraz wy-
mianę „kopciucha” na nowoczesny piec 
gazowy. Uzyskanie dofinansowania wy-
maga 10% wkładu własnego, który moż-
na rozłożyć na raty lub odpracować na 
rzecz gminy. W Skawina pracuje w su-
mie 7 ekodoradców, których głównym 
zadaniem jest pomoc w uzyskaniu do-
finansowań.

– 8 lat to wystarczająco dużo czasu, 
by przygotować się do całkowitego odejścia 
od węgla. Wprowadzenie uchwały anty-
smogowej dla Skawiny to krok odważny, 
być może kontrowersyjny, ale konieczny. 
Wszystkim nam zależy na tym, by móc bez 

obaw o zdrowie przewietrzyć mieszkanie 
lub wyjść na spacer – mówi burmistrz 
Skawiny Norbert Rzepisko.

Wprowadzenie zakazu palenia wę-
glem w Skawinie wymaga przyjęcia 
Sejmik Województwa Małopolskiego 
lokalnej uchwały antysmogowej.

W ramach uchwały antysmogo-
wej dla Skawiny od 2022 zostałby tak-
że wprowadzony zakaz montażu kotłów 
węglowych w nowych budynkach. Rada 
Miejska już w marcu 2019 roku podjęła 
uchwałę intencyjną w tej sprawie, jednak-
że nie weszła ona w życie, ponieważ nie 
przyjął jej Sejmik Województwa. (UMiG)

Gmina Skawina już po raz piąty do-
łączyła do akcji Rowerowy Maj. To naj-
większa w Polsce kampania promująca 
zrównoważoną mobilność wśród dzieci, 
młodzieży i ich rodziców.

W myśl przysłowia „czym skorupka 
za młodu” w Skawinie od lat kształtowane 
są nawyki dojeżdżania do celu rowerem, 
hulajnogą czy na rolkach. W gminie lat 
prowadzona jest akcja Rowerowy Maj, 
w której biorą udział szkoły podstawo-
we i przedszkola. W tym roku trwała od 
4 do 24 maja. W trakcie trwania akcji 
dzieci dojeżdżające na zajęcia na rowe-
rem, hulajnogą lub na rolkach otrzymują 
naklejki za każdy przejazd do szkoły lub 
przedszkola. Obostrzenia epidemiczne 
nie przeszkodziły też wziąć udział w ak-
cji tym dzieciom, które odbywały naukę 
w trybie zdalnym. Punkty można było 
zbierać także za przejazdy rekreacyjne. Za 
największą ich ilość uczestników czekają 
zawsze nagrody i wyróżnienia.

Rowerowy Maj 2021 był świetną 
okazją dla uczniów i ich rodziców, by 
przetestować infrastrukturę rowerową, 
która systematycznie od lat powstaje na 
terenie całej gminy. Rowerzyści mogą 
skorzystać z 7-kilometrowej sieci cią-
gów pieszo-rowerowych – szerokich na 

3 metry chodników dla pieszych i rowe-
rzystów. Przebiegają one przez najważ-
niejsze punkty w mieście.

W sumie w całej Skawinie znajdu-
je się 16 kilometrów dedykowanej in-
frastruktury rowerowej. W planach jest 
dalszy jej rozwój. Obecnie trwa budo-
wa 11-kilometrowej ścieżki rowerowej 
wzdłuż Kanału Łączańskiego. Pozwoli 
ona mieszkańcom zachodniej części gmi-

ny w wygodny i bezpieczny sposób do-
stać się do centrum miasta. Dzięki ścieżce 
rowerzyści ominą niebezpieczną Drogę 
Krajową nr 44. Nowy szlak rowerowy bę-
dzie pełnił także funkcję rekreacyjną - sta-
nie się częścią sieci Velo Małopolska oraz 
będzie łączył się z innymi trasami w ra-
mach Skarbów Blisko Krakowa. Trwają 
również prace nad zbudowaniem ciągów 
pieszo-rowerowych w sołectwach. Nowe 
ścieżki zyskają mieszkańcy Radziszowa, 
Woli Radziszowskiej i Rzozowa. Kolejne 
szlaki rowerowe będą prowadziły do ko-
lejowych stacji przesiadkowych. Dzięki 
połączeniu roweru i pociągu mieszkań-
cy będą mogli dotrzeć np. do Krakowa 
bez konieczności korzystania z samocho-
du i nie stojąc w korkach, tym samym 
oszczędzając pieniądze, czas i nerwy.

Rowerowy Maj to nie jedyna akcja 
w Skawinie zachęcająca do rezygnacji 
z samochodów na rzecz bardziej ekolo-
gicznych form transportu. Władze gmi-
ny co roku dołączają do Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 
Kluby sportowe organizują różne rowe-
rowe zawody. Efekty tych działań już wi-
dać. Liczba rowerzystów w Skawinie stale 
rośnie, a mieszkańcy poznają lepiej zasady 
zrównoważonego transportu. (UMiG)

FOT. UMIG

FOT. UMIG

1 czerwca zostanie otwarty punkt 
szczepień powszechnych w Skawinie. 
Zlokalizowany będzie na sali gimna-
stycznej przy ul. Żwirki i Wigury 17. 
Dziennie ma zostać zaszczepionych po-
nad 500 osób. Zapisy już są prowadzone. 

Zarejestrować się można: 
– za pomocą bezpłatnej infolinii 989
– strony internetowej www.pacjent.

gov.pl

– wysyłając SMS na numer 664 908 
556 lub 880 333 333 o treści: Szcze-
pimySie (UMiG)
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Trzeba się do tego przyzwyczaić: na najważniejszych skrzyżowaniach w życiu nie ma żadnych 
drogowskazów. Ernest Hemingway (1899-1961) – amerykański pisarz i dziennikarz
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu, klasyki gatunku science fiction.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 2 czerwca br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrody: książki, które ukazały się nakładem  
Wydawnictwa NOVAE RES.

Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta. 
Egzemplarze książek zostaną przesłane przez Sponsora nagród.

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród
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POZIOMO:
 2) może być honorowy lub 

nieproszony
 4) przysmak Kubusia Puchatka
 7) stawka w grze
 8) przedstawienie szczegółów, 

charakterystyka
 9) dobra – do złej gry
11) szereg powtarzanych 

czynności
13) pracuje w kuźni
15) obniżka ceny, promocja
18) ofensywne zagranie tenisowe
19) dawna srebrna moneta
20) słynny serialowy zbójnik
24) uczestnik świata wirtualnego, 

występuje np. w grach 
komputerowych

27) boli podczas anginy
30) burzowy na deszczówkę
31) ma słupki i poprzeczkę
32) Czarny Ląd

PIONOWO:
 1) samochód
 2) skala barw lub dzwięków
 3) motyl latający po zmroku
 4) siła, energia
 5) los człowieka lub część łupu
 6) tytuł filmu Pedro Almodovara
10) złudzenie, urojenie
12) w nią zeszyt do matematyki
13) broń Wilhelma Tella
14) figura szachowa
16) auto Formuły 1
17) okres godowy ryb
21) klub piłkarski z Gdyni
22) nad parapetem
23) ruchoma w kompasie
25) niebezpieczny w rzece
26) część dzieła literackiego
28) osobiste konto w banku
29) porcja płynu w ustach
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