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SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE 
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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
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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

Krzyżówka z nagrodami – całosezonowe KARTY WSTĘPU na teren ORiW „Nad Zalewem” w Kryspinowie – str. 8

NASZ ADRES:
ul. Miłkowskiego 9
tel.: 512 086 441

REKRUTACJA TRWA!
www.sp2.uczen.org.pl



CZERWIEC 20212
Co? Gdzie? Kiedy?

Parkobusem w zieleni

Ruszyły zapisy na wycieczki 

Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza

Spędź lato z „Symbiozą”!

Na niepogodę i na ochłodę

Podziemia Rynku

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

TERESKOTERESKO

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

ul. Wspólna 7

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

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

ul. Kobierzyńska 42

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Skawinie
ul. W. Sikorskiego 18

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

Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a

ul. Torowa 16 C 

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

Ruszył nowy sezon wycieczek 
„Parkobusem w zieleni”. Spacer prze-
znaczony jest dla wszystkich, ale ZZM 
zaleca jednak udział dzieci powyżej pią-
tego roku życia. Zapisy na stronie www.
zzm.krakow.pl.

Terminarz kolejnych wypraw:
– 26 czerwca – Sudół Dominikański
– 20 lipca – Uroczysko Zaborze
– 24 lipca – Las Witkowicki
– 7 sierpnia – Sikornik
– 21 sierpnia – Las Wolski. (ZZM)

Warsztaty ekologiczno-przyrodni-
cze, plenery w Lasku Wolskim, śniadanie 
na łonie przyrody, gry terenowe to pro-

pozycje Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Symbioza”. Centrum mieści się przy 
Aleji Żubrowej w Krakowie, w Pawilo-

nie Okocimskim (obok ZOO). Wstęp na 
zajęcia jest bezpłatny, jednak obowiązuje 
wcześniejsza rezerwacja miejsc zarówno 
przez osoby indywidualne, jak i grupy. 
Więcej informacji na stronie interneto-
wej Centrum www.symbioza-krakow.pl 
i na profilu Facebook. (UMK, red)

Czy wiecie, że pod powierzchnią Rynku Głównego 
w Krakowie kryją się niezwykłe tajemnice? Na czym tak na-
prawdę polega praca archeologa? Muzeum Krakowa zaprasza 
dzieci, rodziców i dziadków na zwiedzanie Rynku Podziem-
nego pełne zagadek i archeologicznych odkryć.

Oprowadzania tematyczne dla rodzin odbywają się w wy-
brane soboty i niedziele o godz. 11.00. Czas trwania: 60-90 
min. Rezerwacja: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60.

Koszt: w cenie biletu na wystawę Rynek Podziemny. Wię-
cej na: www.muzeumkrakowa.pl. (red)

W okresie wakacyjnym, Centrum 
Edukacji Lotniczej Kraków Airport za-
prasza dzieci i młodzież w wieku 7–15 
lat na campy, czyli półkolonie tema-
tyczne. Tematem spotkań będą zarówno 
podróże, jak i i kwestie związane z lot-
nictwem. Zajęcia nastawione są na roz-
wój logicznego myślenia (m.in. metoda 
dedukcji, metoda indukcji), nauczanie 
przez eksperymentowanie, stymulowa-
nie kreatywności i twórczego myślenia, 
poruszanie tematyki związanej z zakre-
sem lotnictwa (m.in. poznanie rodzajów 
statków powietrznych, infrastruktury 
i zawodów lotniskowych), ale camp to 
też oczywiście czas odpoczynku i zabawy.

Campy trwają od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00–16.30, przy czym 

pierwsza i ostatnia godzina to czas świe-
tlicowy, w którym można przyprowa-
dzać i odbierać dzieci. Podczas campu 
zapewnione jest pełne wyżywienie (śnia-
danie, obiad, podwieczorek) oraz opieka 
wykwalifikowanej kadry. Cena półkolo-
nii to 550 zł/os za 5 dni, przewidziane są 
zniżki dla rodzeństw oraz za udział w kil-
ku turnusach. Szczegóły oraz formularz 
rejestracyjny na stronie: www.krakowa-
irport.pl/campy.

Uczniowie ze szkół średnich, pasjo-
nujących się lotnictwem lub podróżami 
będą mogli zapisać się na pod koniec sierp-
nia na tygodniowe zajęcia specjalistycz-
ne – Akademię Lotniczą oraz Akademię 
Turystyczną. Szczegóły na stronie: www.
krakowairport.pl/campy. (UMK, red)

Aktywny wypoczynek dla dzie-
ci i dorosłych, warsztaty, pokazy, gry 
i zabawy, koncerty, stand-upy, spekta-
kle i oczywiście mnóstwo pysznego je-
dzenia! Arena Garden przy TAURON 
Arenie Kraków zaprasza na nowy sezon 
letni pełen atrakcji. Godziny otwarcia 
strefy:
– pon.-śr. w godz. 13.00–23.00
– czw.-pt. w godz. 13.00–24.00
– sob. w godz. 11.00–24.00
– niedz. w godz. 11.00–23.00

Food trucki działają do godz. 21.00, 
a w piątki i soboty do godz. 22.00. We-
sołe Miasteczko „Rajkolandia” zlokali-
zowane jest na parkingu od strony parku 
Lotników Polskich czynne jest: ponie-
działek–czwartek: w godz. 11.30-20.00, 
piątek–niedziela: w godz. 10.00-20.30.

Bieżące informacje można śledzić 
na profilu facebookowym strefy oraz na 
stronie internetowej www.tauronarena-
krakow.pl. (UMK, red)

FOT. ZZM W KRAKOWIE

FOT. MATERIAŁY MUZEUM KRAKOWA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Centrum Edukacji Lotniczej

Półkolonie dla dzieci i młodzieży
Arena Garden

Lato pełne atrakcji

https://zzm.krakow.pl/
http://www.symbioza-krakow.pl
mailto:info@muzeumkrakowa.pl
http://www.muzeumkrakowa.pl
http://www.krakowairport.pl/campy
http://www.krakowairport.pl/campy
http://www.krakowairport.pl/campy
http://www.krakowairport.pl/campy
http://www.facebook.com/ArenaGardenKrakow
http://www.tauronarenakrakow.pl/
http://www.tauronarenakrakow.pl/
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Położony niespełna 12 kilometrów od Krakowa 
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” 
(popularny KRYSPINÓW) to miejsce dla wszystkich, 
którzy chcą odpocząć z dala od zgiełku centrum, mia-
sta, za to nad wodą, na pięknej piaszczystej plaży czy 
spacerując po okolicy. Ale Kryspinów to nie tylko pla-
że i woda. Na odwiedzających Ośrodek czekają licz-
ne atrakcje, m.in. wypożyczalnie sprzętów wodnych, 
szkółka żeglarstwa i windsurfingu. Odważniejsi mogą 
skorzystać z wyciągu do nart wodnych WAKE czy „po-
spacerować” po wodzie korzystając z odrzutowych bu-
tów SUPER FLY. Aktywizować można się także na 
lądzie, korzystając z boisk do koszykówki albo siatków-
ki plażowej, grając w tenisa lub paintball. Na najmłod-
szych czekają place zabaw. 

W sezonie na terenie Ośrodka odbywają się po-
kazy sztuk walki, warsztaty salsy czy zumby, letnie 
koncerty, więc możliwości ciekawego spędzenia czasu 
z pewnością nie zabraknie.

Warto też wspomnieć o kilkunastu miejscach przy-
gotowanych pod kątem organizacji imprez firmowych, 
towarzyskich lub rodzinnych. Może to być niewielkie 
spotkanie przy grillu dla 20 osób, jak i duży event dla 
3000 uczestników. Miejsca na ognisko, zadaszone grille, 
DREWNIANA EVENTHALA z widokiem na jezioro, 
to idealne miejsca na zorganizowanie dobrej zabawy tak 
dla dorosłych, jak i dzieci.

Bogata jest również oferta noclegowa. Można sko-
rzystać z klimatycznych, drewnianych domków z nie-
powtarzalnym widokiem na jezioro czy rozbić namiot 
lub podjechać z przyczepą caravaningową na specjalnie 
w tym celu wyznaczone miejsce campingowe.

Karnety całosezonowe (120 zł) obowiązują na 
wejścia bez ograniczeń przez cały sezon na teren plaż 
północnych – od pizzerii do przystani Navigare Yacht 
Club. Warto jednak śledzić promocje przygotowane 
przez Zarząd. Bilet rodzinny na cały dzień (bez limitu 
członków rodziny) można kupić za 25 zł. Karnety czy 
bilety dostępne są w biurze Ośrodka oraz przy bram-
kach wejściowych. 

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.eventykryspinów.pl; 
www.osadakryspinów.pl oraz FB domki przystań; 
kom. 605 419 436 (eventy, grill itp.), 534 700 621 (wy-
najem domków), 502 370 181. 

ORiW Nad Zalewem

Co? Gdzie? Kiedy?
REKLAMA

facebook.com/kropkagazeta

BIEŻĄCE INFORMACJE
Z KRAKOWA I SKAWINY

LUBIĘ TO

facebook.com/kropkagazeta

LUBIĘ TO

BIEŻĄCE INFORMACJE
Z KRAKOWA I SKAWINY

REKLAMA  
W MIESIĘCZNIKU

kalendarz wydań na: 
www.kropka-gazeta.pl

  12 353-55-99
501 585 591

KUPIĘ
MOTOCYKL 

lub  AUTO  
     okresu PRL lub starsze 

 603 154 411

KUPIĘ
MOTOCYKL 

lub  AUTO  
     okresu PRL lub starsze 

 603 154 411

KUPIĘ
MOTOCYKL 

lub  AUTO  
     okresu PRL lub starsze 

 603 154 411

KUPIĘ
MOTOCYKL 

lub  AUTO  
     okresu PRL lub starsze 

 603 154 411

KLIMATYZACJA  
DLA TWOJEGO DOMU I BIURA  
DOŚWIADCZENIE      PROFESJONALIZM     KORZYSTNE CENY

◊ MONTAŻ
◊ CZYSZCZENIE
◊ �AUTORYZOWANY  

SERWIS

 518 158 185
 klimacool.kontakt@gmail.com
 www.facebook.com/KLIMA.COOL.AC vectorpouch, freepick.com

LEGENDA

STREFA GASTRONOMICZNA
MIEJSCA DO WYNAJĘCIA
  1 Miejsce na ognisko nr 1
  2 Miejsce na ognisko nr 2
  3 Miejsce na ognisko nr 3
  4 Miejsce na ognisko nr 4

Nie czekaj! Kup karnet, zaplanuj imprezę

Plażuj i baw się nad jeziorem

ATRAKCJE
  5 Zorbing
  6 Strzelnica
  7 Samochody 4x4/quady
  8 Boisko do siatkówki
  9 Wake park

10 Dmuchańce dla dzieci
11 Bayer Park
12 Domki Campingowe
13 Super fly
14 Deski elektryczne
15 Costa del Crispi

http://www.eventykryspinów.pl
http://www.osadakryspinów.pl


CZERWIEC 20214
Kraków

Narodowy Funduszu Zdrowia 
uruchomił Teleplatformę Pierwszego 
Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bez-
płatny numer TPK – 800 137 200 –   
pacjenci otrzymają niezbędną pomoc 
medyczną poza godzinami pracy le-
karzy rodzinnych, w weekendy oraz 
święta. Z platformy mogą korzystać 
również osoby niesłyszące. Porady 
udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy 
lekarskiej w nocy lub w dni wolne od 
pracy, gdy przychodnie podstawowej 
opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz 
otrzymanie takiej pomocy jest łatwiej-
sze niż dotychczas, dodatkowo bez wy-
chodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia platforma jest miej-
scem pierwszego kontaktu dla pacjen-
ta, w sytuacji nagłego zachorowania 
lub konieczności wystawienia np. e-re-
cepty, gdy poradnie POZ już zakoń-
czyły pracę oraz w weekendy i święta. 
Porad medycznych udzielają profesjo-
nalni medycy – pielęgniarki lub położ-
ne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc 
wystarczy mieć telefon i połączyć się 
z bezpłatnym numerem TPK.

 – Otwieramy nowy rozdział w roz-
woju telemedycyny w Polsce – podkreśla 
Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. – Dzięki teleplat-
formie kontakt z lekarzem, pielęgniar-
ką, bądź położną w stanach nagłego za-
chorowania poza godzinami pracy POZ 
będzie znacznie łatwiejszy. Bez wycho-
dzenia z domu połączymy się bezpłatnie 
z personelem medycznym i otrzymamy 
niezbędną pomoc, szczegółowo skonsul-
tujemy nasze dolegliwości, otrzymamy 
e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnie-
nie – informuje Filip Nowak.

Jeden numer dla całej Polski
Pod numerem 800 137 200 dyżu-

rują pielęgniarki lub położne i lekarze 
gotowi do udzielenia pomocy dzwo-
niącym pacjentom. Połączenie jest 
bezpłatne i może być wykonane tyl-
ko z Polski, ponieważ platforma jest 
przeznaczona tylko dla osób ubezpie-
czonych i mieszkających w naszym 
kraju.

W nocy, w weekendy i święta
Telefony od pacjentów odbierane są 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, 
czyli po godzinach pracy poradni POZ. 
Platforma działa również całodobowo 
w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku pol-
skim oraz w kilku językach obcych: an-
gielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Konsultacje, e-recepty, e-skierowania
TPK działa na podobnych zasadach 

do nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej, z tą różnicą, że konsultacje udziela-
ne są przez telefon. Jeśli poradnia leka-
rza rodzinnego jest już zamknięta, a stan 
zdrowia budzi niepokój, wtedy można 
skorzystać ze zdalnej porady pielęgniar-
ki lub położnej, bądź lekarza.

Podczas połączenia, w razie potrze-
by, personel medyczny może wystawić 
e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnie-
nie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna oka-
że się niewystarczająca, wtedy personel 
medyczny zaleci:
– wizytę w najbliższej stacjonarnej 

placówce nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej (NiŚOZ)

– kontakt ze swoim lekarzem POZ 
– w przypadku stwierdzenia stanu 

nagłego zagrożenia zdrowia i życia, 
wezwanie zespołu ratownictwa me-
dycznego.

Jak wygląda rozmowa?
Po połączeniu, pacjent wysłucha krót-

kiego komunikatu, informującego o dod-
zwonieniu się na Teleplatformę Pierwsze-
go Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, 
pacjent będzie mógł wybrać język, w któ-
rym będzie udzielana konsultacja.

W pierwszej kolejności z pacjentem 
połączy się pielęgniarka lub położna. Po 
sprawdzeniu danych pacjenta pod ką-
tem uprawnień do świadczeń opieki 
zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłosze-
nia przeprowadzony zostanie wywiad 
niezbędny do oceny stanu zdrowia 
pacjenta. Podczas połączenia pacjent 
może liczyć na profesjonalną konsul-
tację, w czasie której pielęgniarka lub 
położna może wystawić e-receptę oraz 
udzielić porad do dalszego sposobu po-
stępowania. W stanach nagłych, które 
zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwa-
nie zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, 
że pacjent potrzebuje dodatkowej kon-
sultacji, wówczas przekieruje pacjenta do 
lekarza, podczas tego samego połączenia. 
Konsultacja lekarska rozpoczyna się od 
uzupełnienia przeprowadzonego wcze-
śniej wywiadu i po ocenie stanu zdro-
wia daje wytyczne pacjentowi, wystawia 
e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnie-
nie bądź zaleca wezwanie do pacjenta ze-
społu ratownictwa medycznego. Może 
także skierować pacjenta do najbliższej 
stacjonarnej placówki nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie 
wymagał osobistego kontaktu z lekarzem. 

Dostępna dla osób niesłyszących
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniar-

ką, położną lub lekarzem mogą korzy-
stać także pacjenci niesłyszący. Specjal-
nie z myślą o nich, teleplatforma oferuje 
udzielanie porad przez specjalny wide-
oczat. Komunikacja odbywa się w języ-
ku migowym, przy wsparciu tłumacza 
Polskiego Języka Migowego. 

Więcej informacji na www.nfz-
-krakow.pl.

Aleksandra Kwiecień
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 

w Krakowie  

Krakowskie bulwary wiślane to jed-
no z bardziej popularnych miejsc wy-
poczynku, rekreacji i spacerów. Opra-
cowano projekt „Wisła łączy”, który 
zakłada spójne zagospodarowanie nie 
tylko najbliższego otoczenia Wisły, ale 
i jej przyległych dopływów. Wszystko 
po to, by połączyć w nowy sposób całe 
miasto i wykorzystać potencjał bulwa-
rów jako alternatywną trasę komuni-
kacyjną dla rowerzystów, rolkarzy oraz 
pieszych.

W projekcie Zarządu Zieleni Miej-
skiej „Wisła łączy”, zaplanowano rewi-
talizację 25-kilometrowego odcinka 
na lewym i prawym brzegu rzeki oraz 
stworzenie nowych ciągów pieszo-ro-
werowych wzdłuż jej najważniejszych 
dopływów: Rudawy, Wilgi, Prądnika, 
Białuchy i Dłubni. Przewidziano bu-
dowę kilku kładek, stworzenie kame-
ralnych miejsc wypoczynku w otocze-
niu przyrody oraz wprowadzenie pasów 
zieleni rozdzielających ruch pieszy od 
rowerowego.

Projekt „Wisła łączy” opiera się na 
trzech podstawach:
– Komunikacja: stworzenie ponad 

50 km tras pieszo-rowerowych 
wzdłuż Wisły i jej dopływów po-
łączy w nowy sposób różne rejony 
Krakowa;

– Ludzie: tereny nadrzeczne stwa-
rzają wiele możliwości wartych 
wykorzystania. Wisła i jej dopływy 
połączą mieszkańców, dając nową 
przestrzeń do wspólnego spędza-
nia czasu;

– Zrównoważony rozwój: podstawą 
koncepcji zagospodarowania jest 
zachowanie i wyeksponowanie wa-
lorów przyrodniczych Wisły i jej 
dopływów.
Nowe zagospodarowanie będzie 

dostosowane do potrzeb mieszkańców, 
uwarunkowań przyrodniczych i funk-
cjonalnych.

W ramach projektu „Wisła łączy” 
zakłada się poprawę funkcjonalności, 
bezpieczeństwa oraz estetyki brzegów 
Wisły poprzez: rozdzielenie ruchu pie-

szego od rowerowego poprzez wprowa-
dzenie pasa zieleni, stworzenie nowych 
miejsc do wypoczynku z widokiem na 
Wisłę, zastosowanie wysokiej jako-
ści materiałów podkreślających pre-
stiż tego wyjątkowego miejsca, budowy 
dwóch kładek łączących Dębniki z Sal-
watorem oraz Ludwinów z Kazimie-
rzem.

Nowe bulwary wzdłuż Wilgi, Ru-
dawy, Dłubni, Prądnika oraz Białuchy 
będą stanowić odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców, przy jednoczesnym za-
chowaniu ich bogatych walorów przy-

rodniczych. Dzięki stworzeniu ciągłych 
tras pieszo-rowerowych, mieszkańcy 
będą mogli szybko i bezpiecznie prze-
mieszczać się po mieście. Bogactwo 
przyrodnicze oraz stworzenie kameral-
nych miejsc do wypoczynku zapewni 
relaks i kontakt z naturą.

Rowerowe przedsięwzięcie miasta, 
jakim ma być wykorzystanie dolin rzek: 
Wisły, Rudawy, Wilgi, Dłubni i Prądni-
ka do prowadzenia ruchu rowerowego 
wspiera stowarzyszenie Kraków Mia-
stem Rowerów. 

(UMK, red)

TPK 
TELEPLATFORMA  

PIERWSZEGO KONTAKTU 
800 137 200

Jeden, bezpłatny numer  
dla całej Polski

Poza godzinami pracy  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Całodobowo  
w sobotę, niedzielę i święta

NFZ - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Potrzebujesz nagłej 
pomocy medycznej?

Projekt Zarządu Zieleni Miejskiej „Wisła łączy”

Wisła i jej dopływy połączą miasto

FOT. ZZM W KRAKOWIE

FOT. PIXABAY.COM

Przywrócona została stacjonar-
na działalność nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego i mediacji – informuje 
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 
Urzędu Miasta Krakowa.

Aby skorzystać z bezpłatnych po-
rad prawnych, należy skontaktować 
się z Urzędem Miasta Krakowa pod 
numerem telefonu:  728 366 319  (re-
jestracja w godz. 7.30-16.00). Można 
również zapisać się samodzielnie onli-
ne przez formularz na stronie interne-
towej www.np.ms.gov.pl. 

W ramach bezpłatnej pomocy 
prawnej można uzyskać:
– informację, jaka jest twoja sytuacja 

prawna oraz jakie są twoje prawa 
i obowiązki

– informację, jak można rozwiązać 
twój problem

– pomoc przy sporządzeniu projek-
tu pisma, wniosku o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub wnio-

sku o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu

– pomoc przy sporządzeniu planu 
działania (np. spłaty zobowiązań) 
oraz w jego realizacji

– darmową mediację (np. w sytuacji 
konfliktu z sąsiadem).

Szczegółowe informacje oraz har-
monogram działania punktów znajdu-
ją się na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

(UMK, red)

Znów można spotkać się z prawnikiem

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.np.ms.gov.pl
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136194
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136194
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ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

@vitalbodysklepPOLUB NAS NA FACEBOOKU

SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY
UL. GROTA-ROWECKIEGO 7C

KRAKÓW RUCZAJ

• ZIOŁA • HERBATY •
• SUPLEMENTY DIETY •

• LEKI ZIOŁOWE •
• YERBA MATE •

• ODŻYWKI • SOKI •
• PRZYPRAWY •

• MIODY •

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

PARKING Z TYŁU BUDYNKU

Bądź onkoodpowiedzialny

Przebadaj się!
Z powodu pandemii mieliśmy 

ograniczony dostęp do opieki medycz-
nej. Co więcej, badania diagnostyczne 
i profilaktyczne, wizyty kontrolne czy 
planowe zabiegi odkładane były „na 
później”. W konsekwencji powstał tzw. 
dług zdrowotny, z którego skutkami 
będziemy musieli się teraz zmierzyć. 
Akcja „Onkoodpowiedzialni’, któ-
rej organizatorem jest NEO Hospital, 
a do której przyłączyło się Jagiellońskie 
Centrum Innowacji i Centrum Badań 
Klinicznych JCI, ma na celu połącze-
nie odpowiedzialnych społecznie pra-
codawców, aby poprzez wspólne dzia-
łania zwiększyć świadomość zdrowotną 
pracowników i zwrócić uwagę na profi-
laktykę onkologiczną. Ma też pokazać 
jak radzić sobie z chorobą onkologicz-
ną, gdy dotknie ona któregoś z pracow-
ników. 

W ramach akcji organizowane są 
spotkania live z lekarzami i psychoon-
kologami, którzy podzielą się doświad-
czeniami oraz odpowiedzą na pytania 
m.in., jak dbać o zdrowie, jak reagować, 
gdy pojawia się choroba onkologiczna, 
gdzie szukać pomocy.

Pamiętajmy, że podstawową kwe-
stią jest profilaktyka, bowiem wcze-
sne wykrycie zmian nowotworowych 
zwiększa szanse na wyleczenie. Bada-
nia z zakresu diagnostyki obrazowania 
można wykonać np. w Centrum Ba-
dań Klinicznych JCI, które znajduje się 
przy ul. M. Bobrzyńskiego 14 (Kraków- 
-Ruczaj). (DK)

Informacja Medyczna

Zmiana 
formuły

Od czerwca Krakowski Cało-
dobowy Telefon Informacji Me-
dycznej (12 661 22 40)  został wy-
gaszony. Informacji o inicjatywach 
miasta w zakresie zdrowia, bezpłat-
nych badaniach, programach po-
lityki zdrowotnej dedykowanych 
mieszkańcom Krakowa, przedsię-
wzięciach promujących zdrowy styl 
życia, a także różnorodnych działa-
niach Miasta Krakowa w zakresie 
polityki i edukacji zdrowotnej re-
alizowanych zgodnie z Programem 
Zdrowy Kraków udzielają pracow-
nicy Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Osoby potrzebujące szybkich 
informacji dotyczących systemu 
ochrony zdrowia i praw pacjen-
ta mogą korzystać ogólnopolskiej 
Telefonicznej Informacji Pacjen-
ta (TIP) 800 190  590. Ten bez-
płatny ogólnopolski numer czynny 
jest całą dobę, przez cały tydzień. 
Infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjen-
ta oferuje również czat i rozmowy 
w języku migowym.

Wprowadzenie zmian wiązało 
się z potrzebą optymalizacji działań 
– w dotychczasowej formule zakres 
funkcjonowania krakowskiej infoli-
nii częściowo pokrywał się z usłu-
gami zapewnianymi od 2018 roku 
przez ogólnopolską Telefoniczną 
Informację Pacjenta, jak informuje 
Urząd Miasta Krakowa. (UMK, red)

Bez kolejki, skierowania i w znie-
czuleniu. Mieszkańcy ośmiu powia-
tów Małopolski mogą zgłosić się na 
bezpłatną kolonoskopię w Szpitalu 
Specjalistycznym im. S. Żeromskiego 
w Krakowie. Dodatkowo refundowane 
są także koszty dojazdu i z powrotem. 
Kolonoskopia nie musi boleć, nie de-
monizujmy jej i pamiętajmy, że niejed-
nokrotnie ratuje życie.

Z bezpłatnego badania mogą sko-
rzystać osoby w wieku 50-65 lat oraz 
młodsi pacjenci (od 40.roku życia) 
z grup szczególnego ryzyka, których 
krewni zachorowali na raka jelita gru-
bego. Każdy, kto zgłosi się na badanie, 
przy braku przeciwwskazań lekarskich 
może liczyć na znieczulenie. 

Program badań jest skierowany do 
osób, które jeszcze nie zaobserwowa-
ły u siebie żadnych niepokojących ob-
jawów świadczących o rozwijającym 
się nowotworze jelita grubego. Środki 

na realizację projektu krakowski Szpi-
tal Specjalistyczny im. S. Żeromskiego 
otrzymał z funduszy unijnych. 

Rejestrować można się telefonicz-
nie: 12 622-93-51, osobiście w siedzi-
bie szpitala (Kraków, os. Na Skarpie 66) 
albo za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, wysyłając e-mail na adres: kolo-
noskopia@zeromski-szpital.pl. Wszel-
kie informacje dostępne są na stronie: 
www.zeromski-szpital.pl/kolonosko-
pia/.

Anna Górska
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego 

SP ZOZ w Krakowie

Bezpłatna kolonoskopia ze znieczuleniem 

20 minut, które ratuje życie
Psycholog radzi

Wakacje – czas 
wzmacniania więzi

Jako rodzice zwracamy uwagę na 
wychowanie – czy nasz syn, córka robi 
to, co powinien i czy nie robi tego, cze-
go nie wolno. Zachowanie dziecka „nie 
wychowanego” może być kłopotli-
we i zwracać uwagę naszą i otoczenia. 
Może nam natomiast uciec z pola wi-
dzenia kondycja emocjonalna dziecka.

Stawianie granic jest bardzo waż-
ne. Dzięki wychowaniu rozwija się 
charakter dziecka, prawidłowe nawy-
ki, ale też wzmacniane jest poczucie 
bezpieczeństwa i więź z rodzicami. 

Dyscyplina pomaga utrzymać porzą-
dek w rodzinie. 

Jednak skuteczne wychowanie musi 
mieć odpowiednią podbudowę w rela-
cjach rodzinnych. 

Wielokrotnie rodzice pytają o pro-
ste rady. Jak coś powiedzieć, żeby dziec-
ko posłuchało, jakie konsekwencje 
wyciągać, czy i jak karać, co zrobić 
w sytuacji oporu. Dobre rady nie są złe, 
ale skuteczne wychowanie może mieć 
miejsce jedynie w odpowiedniej atmos-
ferze rodzinnej. 

Dziecko, które czuje się kochane 
i szanowane, bardziej skłonne będzie, 
żeby nas posłuchać, a kiedy będziemy 
musieli mu postawić granice, nie bę-
dzie tak łatwo reagować urazą. Będzie 
też bardziej chętne do skruchy i przy-
znania się do błędu. Wyciągając konse-
kwencje w stosunku do dziecka w at-
mosferze miłości nie musimy obawiać 
się o to, że nasza więź ulegnie znisz-
czeniu. Dlatego warto wakacje prze-
znaczyć na budowanie i pogłębianie 
relacji z naszymi pociechami. Wspól-
nie spędzony beztroski czas, akceptacja 
i docenianie dzieci na pewno przyniosą 
pozytywny efekt. 

Justyna Pięta 
psycholog 

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła 
Podstawowa nr 2  z Oddziałami 

Integracyjnymi Uczeń w KrakowieFOT. ARCHIWUM SZKOŁY

mailto:kolonoskopia@zeromski-szpital.pl
mailto:kolonoskopia@zeromski-szpital.pl
https://zeromski-szpital.pl/kolonoskopia/
https://zeromski-szpital.pl/kolonoskopia/
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Oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, „na koronawiru-
sa” czy fałszywe sms-y i e-maile to przykłady metod, do jakich 
uciekają się oszuści chcąc wyłudzić pieniądze. Małopolska po-
licja prowadzi działania informacyjne na temat oszustw, do-
konywanych na seniorach. Statystyki pokazują, że co kilka dni 
na terenie Małopolski dochodzi do zdarzeń, podczas których 
przestępcy dokonują oszustw na szkodę osób starszych.

W ramach akcji prowadzone były i są różne działania. 
Przede wszystkim spotkania edukacyjne pod hasłem „Bez-
pieczny senior”, realizowane m.in. w klubach seniora oraz fil-
my profilaktyczne „Seniorze nie daj się oszukać”.

Ponadto przez cały 2020  r. małopolska policja wraz 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 
realizowała projekt edukacyjny pod hasłem „Wnuczka, wnu-
czek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!”. Założeniem pro-
jektu było dotarcie do seniorów poprzez dzieci i młodzież, 
które przekazywały im wiedzę o zapobieganiu oszustwom.

W 2021 r. krakowski odział Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych zaczął zamieszczać na ekranach multimedialnych, 
znajdujących się w salach obsługi klientów (emerytów) – ko-
munikat przestrzegający przed oszustami. Na tablicy infor-
macyjnej, która wyświetla numer pobranego biletu wyświe-
tlany jest również plakat akcji „Seniorze nie daj się oszukać”.

Małopolscy policjanci wykorzystali również akcję szcze-
pienia seniorów. Wówczas przekazano do wszystkich jed-
nostek powiatowych oraz miejskich policji z województwa 
małopolskiego plakaty „Seniorze nie daj się oszukać”, które 
następnie trafiły do odpowiednich punktów szczepień w Ma-
łopolsce. Te same plakaty znalazły się również w 239 ogro-
dach działkowych Małopolski.

Ciekawą akcją były również kartki edukacyjne, które 
w tym roku dzieci podarowały z okazji Dnia Babci i Dziadka 
swoim bliskim. Jest to kontynuacja projektu „Wnuczka, wnu-
czek edukuje - babcia, dziadek się stosuje!”. Kartki były tak 
przygotowane, aby dzieci mogły je pokolorować lub napisać 
własne życzenia, natomiast z drugiej strony dziadkowie od-
naleźli wiersz edukacyjny, który w zabawny, literacki sposób 
przypomniał o tym, aby nie stać się ofiarą oszustwa.

Więcej informacji, a także cykl filmików edukacyjnych 
dla seniorów na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl. (UMK, red)

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
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza 
mieszkańców Krakowa oraz zaintereso-
wane organizacje pozarządowe i  pod-
mioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003  roku 
o  działalności pożytku publicznego 
i  o  wolontariacie do  wzięcia udziału 
w  konsultacjach społecznych dotyczą-
cych projektu uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie ustanowienia użyt-
ku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Konsultacje prowadzone są przez 
Wydział Kształtowania Środowiska we 
współpracy z Wydziałem Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia na podstawie uchwały 
nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie za-
sad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kra-
ków oraz z Krakowską Radą Działal-
ności Pożytku Publicznego lub organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontaria-
cie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji.

Konsultacje potrwają do  9 lip-
ca br. W ramach konsultacji zaplano-

wano spotkanie (odbyło się 21 czerw-
ca), dyżur telefoniczny (do 25 czerwca 
– tel. 12 616 88 84 w godz. 10.00–12.00) 
oraz dyżur stacjonarny w dniach 28–30 
czerwca w godz. 16.00–17.00 w siedzi-
bie Wydziału Kształtowania Środowi-
ska os. Zgody 2 pok. 411.

W  czasie trwania konsultacji spo-
łecznych można wypełnić formularz kon-
sultacyjny. Wypełniony i podpisany oso-
biście należy dostarczyć do 9 lipca br. na :
–  adres poczty elektronicznej 

ws.umk@um.krakow.pl (w  formie 
skanu/zdjęcia)

–  numer faksu 12 616 88 91
–  adres siedziby Wydziału Kształtowa-

nia Środowiska Urzędu Miasta Kra-
kowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

–  przez Elektroniczną Platformę 
Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje 
– Projekt uchwały w sprawie usta-
nowienia użytku ekologicznego 
„Łąki na Klinach”.
Formularz konsultacyjny oraz mate-

riały merytoryczne są dostępne na stro-
nach internetowych: Biuletynu Infor-
macji Publicznej www.bip.krakow.pl, 
www.obywatelski.krakow.pl oraz  
www.ngo.krakow.pl. (UMK, red)

Użytek ekologiczny „Łąki na Klinach”

Trwają konsultacje

Podczas majowej Sesji Rady Dziel-
nicy VIII Dębniki radni negatywnie 
zaopiniowali planowaną inwestycję 
budowy budynku usługowego dwu-
segmentowego – zamieszkania zbioro-
wego (domu studenckiego) z garażem 
podziemnym przy ulicy Drukarskiej 
na Ruczaju.

Według radnych nie jest to inwe-
stycja typowo mieszkaniowa i ingeru-
je w zasady współżycia społecznego. 
W uzasadnieniu swojej negatywnej 

opinii radni sugerują przeprowadze-
nie konsultacji społecznych wśród 
osób, będących stroną w sprawie. Ist-
nieje też zagrożenie, że typ inwestycji 
oraz jej użytkownicy mogą wykorzy-
stywać sąsiadujący z nią park linear-
ny niezgodnie z jego przeznaczaniem, 
stąd radni wykazują konieczność po-
zyskania opinii na temat inwestycji 
od Zarządu Zieleni Miejskiej w Kra-
kowie, do którego należy utrzyma-
nie parku linearnego oraz Regional-

nej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Krakowie.

Radni podkreślają również fakt, że 
planowany budynek usytuowany jest 
w zbyt małej odległości od zabudowań 
sąsiednich, co spowoduje zacienienie 
oraz degradację otoczenia. W uza-
sadnieniu zwracają też uwagę na brak 
drogi dojazdowej poza służebnością 
przejazdu przez wspólnotę drogą we-
wnątrzosiedlową oraz brak miejsca na 
zaplecze budowy. (red)

Negatywna opinia radnych

NIE dla akademika przy Drukarskiej

STOP! Seniorze, tak działają oszuści!

Nie przekazuj pieniędzy obcym

FOT. ELŻBIETA PYTLARZ

FOT. JAN GARCZYŃSKI

Projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
ru „Osiedle Podwawelskie” wzbudził 
wiele emocji wśród mieszkańców, tego 
położonego niemal u podnóża Wawelu 
osiedla. Nie zgadzają się oni na stwo-
rzenie możliwości jego dalszej zabudo-
wy, która i tak na przestrzeni ostatnich 
lat miała miejsce. Chcą uchronić istnie-
jącą zieleń i nie dopuścić do paraliżu ko-
munikacyjnego osiedla. Uwagi można 
było składać do 15 czerwca br.

Wypracowane i  przygotowane 
przez Komisję Planowania i Terenów 
Zielonych uwagi do  planu, będące 
podsumowaniem wniosków miesz-
kańców, uchwałą zarządu Dzielnicy 
VIII zostały przesłane do  Wydziału 
Planowania Prze-
strzennego Urzędu 
Miasta Krakowa. 
Uchwała zawiera 13 
kluczowych dla lo-
kalnej społeczności 
uwag i bardzo szero-
kie uzasadnienie.

Warto przypo-
mnieć, że pierwotny 
układ urbanistycz-
ny osiedla, projektu 
znanego architekta, 
prof. Witolda Cęc-

kiewicza, uwzględniał aspekty takie, 
jak np. prawidłowe przewietrzanie, 
zgodne z kierunkami wiatru oraz czy-
telny układ komunikacyjny. Miał też 
stanowić zieloną enklawę z zespołem 
parkowo-spacerowym. Niestety ostat-
nie lata pokazują, że te założenia ar-
chitektoniczne sprzed pół wieku zo-
stały zaburzone. Przy tak intensywnej 
zabudowie pojawiają się też problemy 
z kanalizacją opadową, bo projekt prof. 
Cęckiewicza zakładał jedynie ogólno-
spławną, ale była ona wystarczająca 
do zaplanowanej zabudowy.

Z pełną treścią uchwały podjętej 14 
czerwca br. można zapoznać się na stronie 
internetowej Rady Dzielnicy VIII Dęb-
niki: www.dzielnica8.krakow.pl (red)

Projektu mpzp obszaru Osiedle Podwawelskie

Rada wnioskuje do prezydenta

mailto:ws.umk@um.krakow.pl
http://www.bip.krakow.pl
http://www.obywatelski.krakow.pl
http://www.ngo.krakow.pl
http://www.dzielnica8.krakow.pl
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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 SkawinaMagazyn Gminy Skawina
Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00  
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

W nowej siedzibie MBP w Skawinie 

MultiWakacje z Biblioteką
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Rozpoczęły się konsultacje społeczne 

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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 28 czerwca - 16 lipca (obiekty CKiS w Skawinie):
 WAKACJE DO KWADRATU - półkolonie dla dzieci w wieku 6-13 lat
 Tematyczne zajęcia twórcze, artystyczne i rekreacyjne. Turnus I: Pirackie po-

tyczki (28 czerwca-2 lipca). Turnus II: Potworny tydzień (5-9 lipca). Turnus 
III: Szalone laboratorium (12-16 lipca).

 28 czerwca - 6 sierpnia (obiekty CKiS w Skawinie)
 PÓŁKOLONIE Z OPTIMĄ - zajęcia dla dzieci w wieku od 5 -13 lat
 Sportowe wakacje dla aktywnych organizowane przez Klub Sportowy „Opti-

ma” przy współpracy z CKiS w Skawinie. Turnus I: 28 czerwca-2 lipca. Turnus 
II: 5-9 lipca, Turnus III: 26-30 lipca. Turnus IV: 2-6 sierpnia. 

 Każdy wtorek lipca - Hala Widowiskowo-Sportowa 
(ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina)

 Otwarte zajęcia tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży: 
– w godz. 17.30-18.30 dla dzieci w wieku 5 – 10 lat 
– w godz. 16.00-17.30 dla dzieci w wieku 11 - 16 lat

 Koszt 10zł/zajęcia. Bilety w kasie Basenu „Camena”, a zapisy poprzez formu-
larz zgłoszeniowy na www.ckis.pl.

 3 lipca 
 Wycieczka górska Beskid Żywiecki – Babia Góra
 Wyjazd ze Skawiny godz. 6.00. Powrót planowany na godz. 20.00. Cena 65 zł. 

Informacje o zapisach na www.ckis.pl.
 Lipiec i sierpień - Basen „Camena” (ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina)
 Wakacyjne kursy nauki i doskonalenia pływania
 Każda edycja to  8  zajęć po 45 minut. Odbywać się będą dwa razy  

w tygodniu, minimalny wiek uczestnika – 5 lat. Cena: 280 zł. Informacje o za-
pisach na www.ckis.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Skawinie wraz ze swoją filią w Mul-
tiCentrum przygotowała ofertę BEZ-
PŁATNYCH inspirujących i cieka-
wych zajęć wakacyjnych dla dzieci 
w wieku 5-12 lat. Odbywać się będą 
w kilku blokach tematycznych przez 
cały czas trwania wakacji. Start: 28 
czerwca. Miejsce: Biblioteka Główna 
przy ul. Sikorskiego 18 (budynek za-

bytkowego Dworca PKP w Skawinie). 
Zapisy już się rozpoczęły. Liczba miejsc 
jest ograniczona i decyduje kolejność 
zgłoszeń. Dzieci można zapisać:
– mailowo: multicentrum@bibliote-

ka-skawina.pl,
– telefonicznie: 12 276 25 71,
– osobiście w Bibliotece Głównej. 

Więcej informacji na: www.biblio-
teka-skawina.pl.  (red)

Powstał projekt Strategii Rozwoju 
Gminy Skawina na lata 2021-2030. To 
dokument wyznaczający kierunki roz-
woju Gminy Skawina do 2030 r. Czas 
na kolejny etap prac - w którym miesz-
kańcy, sąsiednie gminy, różne instytu-
cje, a także organizacje pozarządowe 
i przedsiębiorstwa, zostaną poproszeni 
o zgłaszanie uwag, w ramach konsul-
tacji społecznych, które rozpoczęły się 
23 czerwca.

Dokument znajduje się na stronie 
internetowej gminy, w zakładce: miesz-
kańcy (pod zakładką - konsultacje spo-
łeczne), a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz do wglądu w siedzibie 
urzędu. Znajduje się tam też formularz 
do zgłaszania uwag w wersji edytowalnej, 
który umożliwi przesłanie lub złożenie 
uwag do treści dokumentu.

Projekt strategii liczy ponad 109 stron. 
Nie należy się jednak zrażać i złożyć swoje 
uwagi z uzasadnieniem, koncentrując się 
na obszarach, które najbardziej interesują 
danego mieszkańca czy podmiot.

Nowa strategia koncentruje się na naj-
ważniejszych obszarach rozwoju gminy:
• Obywatelska gmina  – Partnerskie 

relacje z obywatelami. 
• Gmina przyjazna do życia – Dobrej 

jakości życie w mieście i gminie. 
• Gmina efektywnie zarządzana – 

Transparentne zarządzanie miastem 
i gminą.

• Dobrze skomunikowana gmi-
na Skawina – Zoptymalizowane 
i zrównoważone poruszanie się 
w przestrzeni. 

• Czysta gmina - Odpowiedzialne go-
spodarowanie zasobami naturalnymi 

w szczególności zgodne z ideą gospo-
darki o obiegu zamkniętym. 

• Zrównoważona i odporna gospo-
darka - Innowacyjna i zróżnicowana 
gospodarka. 

Strategia rozwoju gminy powstała 
m.in. na podstawie szerokiego opiniowa-
nia i badań ankietowych przeprowadzo-
nych wśród mieszkańców i interesariuszy 
gminy. Poprzedni dokument obowiązywał 
do końca ubiegłego roku.

Konsultacje społeczne trwają do 19 
września br. i odbywaja się w formie pi-
semnej oraz przez spotkanie konsulta-
cyjne.

Wszelkie informację związane 
z procesem konsultacyjnym znajdu-
ją się na stronie internetowej  Gminy 
Skawina. (UMiG)

13 czerwca br. na nowo oddanym 
do użytku przystanku kolejowym Ska-
wina Jagielnia zatrzymały się pierwsze 
pociągi. Inwestycję zrealizowano w ra-

mach modernizacji trasy Kraków Pła-
szów – Podbory Skawińskie. Dzięki 
nowo wybudowanemu przystankowi 
mieszkańcy okolicznych osiedli będą 

mogli dojechać do centrum Krakowa 
w czasie około 25 minut. 

Przystanek na Jagielni to dwa no-
woczesne perony połączone kładką. 
Przystanek wyposażono w wiaty, ławki, 
tablice informacyjne i stosowne ozna-
kowania. Dodatkowo przemieszczanie 
się między peronami umożliwią za-
montowane windy.

Realizowana od 2017 roku przebu-
dowa odcinka Kraków Płaszów - Pod-
bory Skawińskie odbywa się w ramach 
dużego projektu modernizacyjnego pro-
wadzonego na linii kolejowej nr 94 Kra-
ków Płaszów - Skawina - Oświęcim. Pro-
jekt o wartości przekraczającej 250 mln 
zł finansowany jest z budżetu państwa. 
Całość inwestycji powinna się zakończyć 
w drugiej połowie br.  (UMiG)

Wynikiem 1620 głosów, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Skawina zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Oso-
bowość Roku w kategorii „Polityka, samorządność 
i społeczność lokalna” organizowanym przez Gaze-
tę Krakowską. Burmistrz Rzepisko został wyróżnio-
ny za skuteczną pomoc potrzebującym mieszkańcom 
Gminy Skawina w okresie pandemii COVID-19. Mię-
dzy innymi za organizację i dostarczanie żywności dla 
potrzebujących.

- To ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że znala-
złem się w gronie wyjątkowych postaci sceny politycz-
nej i samorządowej. Traktuję je jako zobowiązanie do 
dalszej, aktywnej pracy na rzecz Mieszkańców naszej 
gminy. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy oddali na 
mnie głos – podziękował za przyznane mu wyróżnienie 
Burmistrz Norbert Rzepisko. (UMiG)

W Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie została uru-
chomiona dodatkowa forma wsparcia psychologicznego: „Kon-
sultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów z za-
kresu uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”.

Jeżeli widzisz niepokojące objawy u swojego dziecka w związku 
z korzystaniem z przestrzeni wirtualnej, staje się ona ważniejsza niż 
realni znajomi i przyjaciele, a gry powodują, że dziecko traci kon-
takt z rzeczywistością lub potrzebujesz wsparcia i wiedzy, jakie za-
chowania uznawane są za groźne i niepokojące. CWR w Skawinie 
zaprasza do skorzystania z konsultacji udzielanych przez pedagoga 
z doświadczeniem w obszarze problematyki uzależnień behawio-
ralnych. Konsultacje obejmują od jednego do trzech spotkań, trwa-
jących zwykle ok. 50 minut. Po ich zakończeniu specjalista określi, 
czy będzie potrzebna dalsza pomoc, a jeśli tak to jakiego rodzaju. 
Więcej informacji pod numerem: 12 276 34 10.

Źródło: CWR Skawina

Nowa forma wsparcia w CWR w Skawinie

Konsultacje z zakresu 
uzależnień behawioralnych

Plebiscyt Gazety Krakowskiej

Burmistrz Norbert Rzepisko 
osobowością roku 2020

Nowy przystanek Skawina Jagielnia 

Już otwarty dla pociągów i mieszkańców

FOT. UMIG

http://www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie
http://www.facebook.com/groups/CKiSlive
http://www.ckis.pl
http://www.ckis.pl
http://www.biblioteka-skawina.pl
http://www.biblioteka-skawina.pl


CZERWIEC 20218

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje.
 św. Jan Paweł II
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POZIOMO:
 2) sojusz wojskowy
 4) wierzchołek drzewa
 7) słodkie lub wytrawne
 8) grecki bóg wojny
 9) angielski arystokrata
11) substancja zmniejszająca tarcie
13) klasyk komunizmu
15) absolutna doskonałość
18) myśl, która nie wnosi a nic nowego
19) mieszanina cementu, kruszywa 

i wody
20) silny napar z liści herbacianych
24) mleczko kauczukowe
27) harmonogram, plan
30) gatunek indyjskiej herbaty
31) harmonogram lub ilustrator
32) film Kieślowskiego z Jerzym 

Stuhrem w roli głównej

PIONOWO:
 1) broń dawnej piechoty
 2) Piotr, aktor z serialu „Ojciec 

Mateusz”
 3) pluszowy miś z filmu z Markiem 

Wahlbergiem
 4) krzew iglasty
 5) śpiewający poeta
 6) ptak morski
10) mięśniak, paker
12) z angielskiego – poduszka 

powietrzna
13) znana marka oleju silnikowego
14) rosyjskie imię męskie
16) … John, brytyjski piosenkarz
17) samica jelenia
21) najwyżej zorganizowany kręgowiec
22) amerykańska agencja kosmiczna
23) smocza pod Wawelem
25) angielska miara gruntu
26) baśniowy duszek
28) okres w dziejach
29) spód butelki
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www.eventykryspinów.pl
www.osadakryspinów.pl 

PPLLAAŻŻUUJJ  II  BBAAWW  SSIIĘĘ  
NNAADD  JJEEZZIIOORREEMM
• Wakepark
• Superfly
• Bayerpark
• Paintball 
• Quady
• Korty
• Boiska do siatkówki 

plażowej

• Drewniane domki 
pod wynajem

• Sale zabaw
• Ogniska, grill
• Karczma

KONTAKT
 605 419 436  

(eventy, grill itp.)

 534 700 621  
(wynajem domków)

 502 370 181

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł komedii z Johnym Deppem.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 30 czerwca br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrody: całosezonowe KARTY WSTĘPU
na teren Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” w Kryspinowie

Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagró


