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To jeden z symboli Rynku Głównego, najmniejsze tar-
gowisko miasta i jedna z najpiękniejszych tradycji Krakowa. 
Krakowskie kwiaciarki testują właśnie próbny wariant stoiska, 
powstały w odpowiedzi na przepisy uchwały krajobrazowej, 
kontekst powrotu drzew na Rynek i potrzebę znalezienia no-
wej, bardziej wygodnej formy, odpornej na zjawiska atmosfe-
ryczne. Model próbnego stoiska, przygotowany przez studio 
LATALAdesign jest efektem prawie rocznego procesu i kosz-
tował 114 tys. zł. Poza kwiaciarkami, opinię mogą również 
wyrazić mieszkańcy zgłaszając swoje uwagi do 30 grudnia br.  
do Krakowskiego Forum Kultury, drogą mailową lub pocztową 
(Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, 
e-mail: kfk@krakowskieforum.pl)

Przypomnijmy, stoiska kwiaciarek znajdują się w obecnym 
miejscu przy Bazylice Mariackiej co najmniej od przełomu 
XIX i XX w. Rynek Główny był wówczas wielkim targowi-
skiem, na którym stopniowo kształtowała się rejonizacja han-
dlu. Część wschodnią, od kościoła św. Wojciecha do pomni-
ka Adama Mickiewicza zajęli wówczas sprzedawcy warzyw 

i owoców, a teren położony na północ od pomnika stał się 
strefą kwiaciarek – i jest nią do dziś.

Nie każdy wie, że stoiska kwiaciarek to formalnie naj-
mniejszy spośród 15 miejskich placów targowych Krakowa.

(UMK, red)

Kraków

Fot. LATALAdesign

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

kalendarz wydań na: 
www.kropka-gazeta.pl

12 353-55-99 lub 501 585 591

Nowe stoiska dla krakowskich kwiaciarek

Konsultacje projektu do końca roku

Rozpoczęły się przygotowania do 
świąt Bożego Narodzenia. Na Rynku 
Głównym w pobliżu bazyliki Mariackiej 
stanie świerk, który – tak jak w zeszłym 
roku – zostanie przystrojony ozdobami 
i światełkami nawiązującymi do wawel-
skich arrasów. Rozświetlenie najwięk-
szej choinki w mieście nastąpi w sobotę 
3 grudnia o godz. 17.15. Wcześniej, bo 
o godz. 16.30 na małej scenie w pobliżu 
drzewka odbędzie się koncert zespołu 
Soundbox.

Energooszczędne drzewko
Drzewko zostało przystrojone 26 

tysiącami energooszczędnych światełek  

i  wzbogacone soplami imitującymi 
topnienie lodu, a także ozdobione po-
nad tysiącem inkrustowanych baniek. 
To w sumie 177 kompletów lampek, 
1213  nietłukących baniek, 124  za-
wieszki świetlne i 64 sople imitujące 
topniejący lód. Warto nadmienić, że 
iluminacje na 15-metrowej choince 
pobierają mniej energii od domowego 
czajnika.

Na ulice miasta wracają arrasy
Motywem wiodącym krakowskiej 

dekoracji świątecznej i  noworocznej 
w tym roku (tak jak i w poprzednim) są 
wzory inspirowane ikonografią arrasów  

ze zbiorów Zamku Królewskiego na 
Wawelu. Dla zachowania spójności 
kolorystycznej, projekt iluminacji jest 
utrzymany w złotej i srebrnej kolory-
styce, symbolicznie nawiązując do zło-
tych i srebrnych nici, którymi brukselscy 
mistrzowie tkali arrasy.

Fotopunkty są zinstalowane w miej-
scach chętnie odwiedzanych przez kra-
kowian i turystów:
• • na placu Szczepańskim, gdzie po-

jawi się rama z lustrem w otoczeniu 
dwóch jeleni,

• • na placu Wielkiej Armii Napoleona 
(pod Wawelem) – rama z lustrem 
i dwiema żyrafami,

• • na Rynku Podgórskim – rama z lu-
strem i dwoma wielbłądami,

• • pod murami Wawelu, przy placu św. 
Idziego – rama z lustrem i dwoma 
lampartami,

• • na Plantach – rajski ptak.
Przypomnijmy, tegoroczna świą-

teczna dekoracja miasta została wyko-
nana w ubiegłym roku. Zarząd Dróg 
Miasta Krakowa w grudniu 2021 r. pod-
pisał dwuletnią umową na jej wykonanie, 
montaż i obsługę.

Jarmark bożonarodzeniowy
Świąteczne przygotowania w Kra-

kowie to nie tylko ozdoby i iluminacja. 
Zgodnie z tradycją, w klimat zbliżających 
się świąt wprowadzi mieszkańców i tury-
stów jarmark bożonarodzeniowy na Ryn-
ku Głównym, który rozpoczął się 25 li-
stopada i potrwa do 1 stycznia 2023 r.

(UMK, red)

Fot. Bogusław Świerzowski

Choinka z tysiącami energooszczędnych światełek

3 grudnia rozbłyśnie na Rynku Głównym

Radni otrzymali projekt budżetu 
Krakowa na 2023 rok. Wydatki mia-
sta sięgnąć mają 7 mld 823 mln zł, 
w tym 6 mld 195 mln zł to realizacja 
bieżących zadań, a 1 mld 628 mln zł – 
środki na inwestycje.

Jak wyglądają prace nad budżetem?
Do 15  listopada każdego roku 

Prezydent Miasta Krakowa opraco-
wuje projekt budżetu i przedstawia go 
do zaopiniowania Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz przekazuje Ra-
dzie Miasta Krakowa. Kolejny etap 
w harmonogramie prac nad uchwałą 

Budżet Miasta Krakowa na 2023 rok

Trwają prace nad uchwałą budżetową
budżetową to zgłaszanie opinii przez 
poszczególne komisje Rady Miasta 
Krakowa oraz poprawek do projek-
tu budżetu komisji, klubów i radnych 
Miasta (do 12  grudnia). Popraw-
ki te muszą być zbilansowane i dla 
proponowanych zwiększeń wydat-
ków wskazywać źródła pozyskiwa-
nia środków. Następnie Komisja Bu-
dżetowa dokonuje analizy i zajmuje 
ostateczne stanowisko wobec zgło-
szonych zbilansowanych poprawek 
(do 16 grudnia). Prezydent Miasta 
ewentualnie dostarcza Radzie auto-
poprawkę do projektu budżetu (ma 

na to czas do 19 grudnia) oraz zesta-
wienie zgłoszonych zbilansowanych 
poprawek nie przyjętych w autopo-
prawce Prezydenta. Pierwsze czytanie 
projektu uchwały w sprawie budżetu 
na 2023 r. powinno odbyć się podczas 
sesji 7 grudnia br., a sam dokument 
powinien zostać uchwalony podczas 
ostatniej w tym roku sesji, która zapla-
nowana została na 21 grudnia.

Z projektem budżetu na 2023 rok 
(nr 3087) można zapoznać się na 
stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej: www.bip.krakow.pl.

(red, UMK)
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Zdrowie i Uroda

W ostatnich latach coraz więcej osób 
w Polsce korzysta z zabiegów tlenotera-
pii hiperbarycznej i wodoroterapii. Ten 
trend przybył do nas z Azji Wschod-
niej, gdzie bary tlenowe, komory hiper-
baryczne czy wodorowe spa są ogólnie 
dostępne, a zabiegi w nich wykonywane 
stosuje się w celu poprawy kondycji fi-
zycznej, przeciwdziałaniu starzeniu się 
oraz aby przedłużyć młodość.

W  Polsce tlenoterapię hiperba-
ryczną refunduje nawet NFZ, ale tyl-
ko w przypadku wybranych schorzeń, 
np. leczeniu ran. Natomiast w Japonii, 
urządzenia do terapii wodorem mole-
kularnym dopuszczono do stosowania 
w szpitalach, a gaz podaje się np. po za-
trzymaniu akcji serca czy w  leczeniu 
COVID.

Tlen i wodór mają zastosowanie nie 
tylko w medycynie. Coraz chętniej sto-
sowane są także w branży beauty. Ponad 
tysiąc badań naukowych potwierdza, że 
malutki wodór ma ogromny potencjał an-
tyoksydacyjny, pozwala usunąć z naszego 
organizmu wolne rodniki.

Warto też wspomnieć o właściwo-
ściach regeneracyjnych tlenu hiperba-
rycznego. Tlenoterapia hiperbaryczna 
prowadzi nawet do 8-krotnego wzrostu 
liczby komórek macierzystych. Jest on 
coraz powszechniej stosowany w medy-
cynie sportowej do regeneracji po cięż-
kim wysiłku lub poprawy wydolności or-
ganizmu, tzw. legalny doping. Z komór 
hiperbarycznych korzystają m.in. teni-

Terapia tlenem i wodorem

Naturalne sposoby na zdrowie i urodę
sista Novak Djoković, piłkarz Cristiano 
Ronaldo czy koszykarz LeBron James.

Jak działa tlen i wodór
Podczas wdychania czystego tlenu 

przy podwyższonym ciśnieniu szpik ko-
stny wytwarza dużo większe ilości ko-
mórek macierzystych. Te, trafiając do 
krwioobiegu, lokalizują uszkodzone 
tkanki i zajmują miejsce uszkodzonych 
komórek, przejmują ich funkcje i inicjują 
proces regeneracji. Komórki macierzyste 
to ważny składnik ludzkiego organizmu, 
który wpływa pozytywnie na wiele pro-
cesów życiowych. Ponieważ wraz z wie-
kiem ilość komórek spada, warto dbać 
o ich wysoki poziom w organizmie. To 
dzięki nim proces odbudowy i regenera-
cji jest możliwy. Tego typu zastosowanie 
ma szczególne znaczenie w procesach le-
czenia zwyrodnień stawów, tkanek kost-
nych i chrzęstnych, a także w medycynie 
estetycznej i chirurgii plastycznej.

Wodór jako antyoksydant pozwala 
usunąć z organizmu wolne rodniki, tym 
samym opóźnia procesy starzenia. Czą-
steczka wodoru molekularnego potrafi 
oddawać wolnemu rodnikowi tlenowe-
mu elektron, neutralizując go. A dlacze-
go chcemy go zneutralizować? Ponieważ 
przyczynia się on do wielu niekorzyst-
nych zmian w naszym organizmie, zwią-
zanych ze stresem oksydacyjnym oraz 
uszkodzeniami błon komórkowych, 
a nawet DNA, co prowadzi do wie-
lu chorób. Dodatkowo w związku ze  

swoim małym rozmiarem, wodór po-
trafi przenikać przez błony komórkowe 
i dzięki temu rozpoczyna swoje działa-
nie szybciej niż inne cząsteczki.

Wodór molekularny ma także dzia-
łanie przeciwzapalne, jest nietoksyczny 
i dlatego zaczął być stosowany w lecze-
niu różnych chorób, w tym chorobach 
oczu. Zabiegi z okularami wodorowymi 
polecane są osobom, które spędzają dużo 
czasu przed ekranem komputera, tele-
fonu czy telewizora. Sesja w okularach 
pomaga złagodzić objawy tzw. suchego 
oka, zmęczenia czy podrażnienia oczu.

Zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej 
i wodoroterapii stosowane są zarówno 
w leczeniu, jak i profilaktyce, czyli mogą 
z nich korzystać osoby z różnego rodzaju 
schorzeniami, jak i osoby zdrowe.

Marta Kuśnierz mgr fizjoterapii
Krakowskie Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej
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Przewlekła Obturacyjna Choroba 
Płuc (POChP) to choroba układu od-
dechowego, której skutki odczuwa cały 
organizm. Charakteryzuje się ograni-
czonym przepływem powietrza do dol-
nych dróg oddechowych. Powodem jest 
stan zapalny w płucach, wywołany draż-
niącym działaniem szkodliwych związ-
ków, np. dymu papierosowego i innych 
toksycznych gazów.

W Polsce na POChP choruje ponad 
2 miliony osób. Większość pacjentów 
nie wie, że przyczyną kaszlu i duszności 
może być właśnie ta przewlekła choroba. 
Nierozpoznana lub późno rozpoznana 
skraca życie chorych o 10-15 lat. PO-
ChP to choroba wielonarządowa – pro-
ces zapalny toczy się w płucach, ale jego 
skutki odczuwa cały organizm.

– Wcześnie rozpoznana choroba obtu-
racyjna płuc to wczesne wdrożenie leczenia 
i dłuższe życie w zdrowiu – podkreśla dr n. 
med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista cho-
rób wewnętrznych i alergologii – W razie 
niepokojących objawów, np. duszności wy-
siłkowej, kaszlu, należy zgłosić się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje.

Kto może zachorować?
Na POChP szczególnie narażone są 

osoby palące tytoń. Około 80% przypad-
ków POChP jest skutkiem wieloletniego 
aktywnego lub biernego palenia tytoniu. 
19% chorych stanowią mieszkańcy regio-
nów uprzemysłowionych oddychające 
zanieczyszczonym powietrzem. Choroba 
może też rozwinąć się u osób często cho-
rujących na infekcje dróg oddechowych 
we wczesnym dzieciństwie lub z niedobo-
rem alfa1-antytrypsyny (AAT – enzymu 
zabezpieczającego tkankę płucną przed 

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

Czy na pewno nas nie dotyczy?

działaniem czynników prozapalnych) czy 
też chorujących na astmę i cierpiące na 
nadreaktywność oskrzeli.

Jakie są objawy POChP?
Do najczęstszych objawów należą:

• • duszność nasilająca się przy wysił-
ku, a w miarę upływu lat również 
spoczynkowa;

• • trudność przy wydychaniu powie-
trza z płuc, nabieranie powietrza 
również może być utrudnione;

• • przewlekły kaszel występujący 
głównie rano;

• • przewlekłe odkrztuszanie wydzieli-
ny – głównie rano po przebudzeniu;

• • ucisk w klatce piersiowej, świszczący 
i furczący oddech.

Diagnostyka
Spirometria to proste, bezbolesne 

oraz nieinwazyjne badanie, które pole-
ga na pomiarze pojemności płuc oraz 

przepływu powietrza przez poszczegól-
ne partie układu oddechowego.

Rentgen klatki piersiowej (RTG 
KLP) jest niezbędny w  diagnostyce 
różnicowej.

Spirometrię i RTG można wykonać 
w ramach POZ. Wystarczy skonsulto-
wać się z lekarzem rodzinnym.

W diagnostyce POChP bardzo po-
mocna jest również ankieta – test CAT 
lub skala mMRC, które każdy może wy-
konać samodzielnie. Test CAT jest pro-
stym kwestionariuszem i jednocześnie 
bardzo wiarygodnym narzędziem dia-
gnostycznym. Opiera się na samooce-
nie objawów dokonywanej przez samego 
pacjenta.

Skala mMRC (modified Medical 
Research Council) określa przy jakiej in-
tensywności wysiłku pojawia się u cho-
rego duszność i jakie jest jej nasilenie:
1. Duszność występuje tylko przy du-

żym wysiłku fizycznym;
2. Zadyszka przy szybkim marszu lub 

wchodzeniu na niewielkie wznie-
sienie;

3. Z powodu duszności chory chodzi 
po płaskim terenie wolniej niż rówie-
śnicy lub idąc w swoim tempie, musi 
się zatrzymywać dla „nabrania tchu”;

4. Chory zatrzymuje się z  powodu 
duszności po przejściu ok. 100 m 
lub po kilku minutach marszu po 
płaskim terenie;

5. Z powodu duszności chory nie opusz-
cza domu lub odczuwa duszność przy 
ubieraniu się lub rozbieraniu.
„Zdobycie” konkretnej ilości punk-

tów pozwala lekarzowi na ustalenie 
optymalnego leczenia.

(red, źródło: nfz-krakow.pl)
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Po pierwsze oferta

W nowym Leroy Merlin na klien-
tów czeka „Świąteczne miasteczko” – 
czyli aranżacje z bożonarodzeniowy-
mi produktami – głównie dekoracjami 
i oświetleniem, dzięki którym łatwo po-
czuć atmosferę nadchodzących świąt. 
Warto dodać, że wszystkie produkty 
świąteczne do 6 grudnia będą objęte 
20% rabatem.

– Oprócz rabatów i gratisów do wzię-
cia będzie też 150 zł na karcie podarun-
kowej do wydania w Leroy Merlin. Wy-
starczy, że klient do 8 grudnia zrobi u nas 
zakupy za przynajmniej 1000 zł. – mówi 
dyrektor sklepu.

Komfortowe zakupy

Sklep został zaprojektowany tak, 
by zapewnić pełen komfort zakupów. 
Wszystkich klientów, którzy w niedłu-

gim czasie planują remont lub odświe-
żenie wnętrza swojego domu lub miesz-
kania, zainteresuje sekcja z bogatą ofertą 
farb, oświetlenia i dekoracji. Z pewnością 
odnajdzie się tam każdy, kto wierzy, że 
czasem nawet z pozoru mała metamor-
foza wnętrza, niewielkim kosztem, robi 
dużą różnicę. Z kolei sekcja z narzędzia-
mi i hydrauliką zainteresuje wszystkich 
majsterkowiczów. Znajdą tam m.in. lu-
biane przez fachowców narzędzia ręcz-
ne i elektronarzędzia w systemie „All in 
one”, czyli zasilane za pomocą jednego 
akumulatora. Na klientów, którzy pro-
fesjonalnie zajmują się remontami, będą 
czekać dedykowani pracownicy, którzy 
kompleksowo pomogą w zakupach we 
wszystkich działach handlowych. Do-
radcy ds. kluczowych klientów fachowo 
doradzą też m.in. przy wyborze ważnych  
dla ochrony środowiska produktów,  
np. systemów fotowoltaicznych, pomp 
ciepła i oczyszczaczy powietrza.

W kolejnych sekcjach znajdują się 
pozostałe produkty, niezbędne przy bu-
dowie lub remoncie domu i mieszkania.

– W naszym sklepie dostępnych od ręki 
jest ponad 35 tysięcy artykułów budowla-
nych, wykończeniowych i dekoracyjnych, do 
wyposażenia domu i ogrodu. Wierzę, że do-
bra lokalizacja, tuż przy Trasie Łagiewnic-
kiej, będzie ułatwieniem w trakcie budowy 
domu, a nasza oferta odpowie na potrzeby 
wszystkich klientów – mówi Piotr Dużyk.

Projekt i inspiracja

W  nowym Leroy Merlin klienci 
mogą skorzystać ze stref projektowania 
i kompleksowej pomocy w zaprojekto-
waniu kuchni i łazienki. O przygotowy-
wanie projektów dla klientów zadba pię-
cioosobowy zespół projektantów.

– Zaprojektowane wnętrze łączy es-
tetykę i funkcjonalność, ale przede wszyst-
kim odpowiada potrzebom i oczekiwaniom 

Wielkie otwarcie Leroy Merlin

klienta. Na tej podstawie tworzymy pro-
jekt i wizualizację, która pozwala zoba-
czyć rozplanowanie wszystkich elemen-
tów – mówi Karolina Ptak, projektantka  
Leroy Merlin.

W sklepie znajduje się najwięk-
sza w  Krakowie strefa aranżacji 
kuchni i łazienek, wykonanych zgod-
nie z najnowszymi trendami. Dodat-
kowo w sekcji z dekoracjami można 
wybierać pomiędzy dziesiątkami ko-
lorowych tkanin, czy dekoracjami 
okiennymi zaprezentowanymi na eks-
pozycjach. Wyróżniające są ekspozy-
cje wracających do mody kolorowych 
tapet i fototapet.

– W Leroy Merlin pomagamy klien-
tom w remoncie kompleksowo – od pro-
jektu aż po montaż, dlatego zapraszamy 
do nas już na jego pierwszym etapie, czy-
li poszukiwaniu inspiracji. – mówi Piotr 
Dużyk, dyrektor sklepu. – Dodatkowo 
ofertę naszego sklepu rozszerza asortyment 
i rozwiązania dostępne na stronie www.
leroymerlin.pl, które można zamówić on-
line z dostawą do domu lub odebrać u nas 
w sklepie – dodaje.

Ponad 600 usług

– Aby ułatwić klientom remont czy 
urządzanie mieszkania w  ofercie skle-
pu posiadamy ponad 600 usług. Nasi fa-
chowcy zajmą się min. położeniem podłogi,  

montażem drzwi czy płytek ceramicznych, 
zmontują meble kuchenne i łazienkowe, 
garderobę, zaaranżują ogród, pomalują 
ściany i sufity. W naszym sklepie można ku-
pić wybrane produkty wraz z usługą mon-
tażu z 8% stawką podatku VAT. To duża 
oszczędność dla klientów – podkreśla Piotr 
Dużyk, dyrektor sklepu.

Ponadto do dyspozycji klientów po-
zostają m.in. punkt stolarski, w którym 
profesjonaliści docinają drewniane płyty 
i blaty na wskazany przez klienta wy-
miar, stoisko mieszania farb czy strefa 
dorabiania kluczy. Dla klientów robią-
cych większe zakupy ułatwieniem jest 
możliwość dostawy zakupów do domu 
wraz z wniesieniem. Wszystkie usługi 
można zamówić u doradcy klienta pod-
czas wizyty w sklepie.

– Klientów indywidualnych serdecz-
nie zapraszam do dołączenia do Klubu 
DOM, a  właścicieli firm Klubu PRO. 
Każde zakupy w Leroy Merlin to punkty, 
kiedy uzbiera się ich 1000 można skorzy-
stać z 10% rabatu na całe zakupy, klubo-
wicze mają też dostęp do specjalnych pro-
mocji z obniżkami aż do 50% – dodaje 
dyrektor sklepu.

Nowy Leroy Merlin jest zlokali-
zowany przy ulicy Karola Bunscha 19, 
w centrum handlowym ATUT. Sklep 
jest otwarty od poniedziałku do sobo-
ty w godzinach 6:30-21:00 oraz 9:00–
20:00 w niedziele handlowe.W sklepie dostępnych jest ponad 600 usług, w tym punkt krawiecki. 

W nowym Leroy Merlin „od ręki” dostępnych jest ponad 35 000 produktów dla domu i ogrodu.  

Już 1 grudnia pierwsi klienci skorzystają z oferty nowego sklepu budowlano- dekoracyjnego w Krakowie przy ulicy Karola Bunscha  19.  
Na dzień otwarcia przygotowaliśmy dla naszych gości specjalną ofertę promocyjną, niespodzianki, a także słodki poczęstunek – mówi  
Piotr Dużyk, dyrektor sklepu – Serdecznie witam mieszkańców Krakowa i okolic oraz zapraszam do nas na zakupy.

http://www.leroymerlin.pl
http://www.leroymerlin.pl
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Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Zakończył się cykl spotkań w ra-
mach konsultacji społecznych dotyczą-
cych budowy tras Zwierzynieckiej i Py-
chowickiej realizowanych przez spółkę 
Trasa Łagiewnicka S.A.

Planowana inwestycja położona jest 
w czterech dzielnicach: Krowodrza, Bro-
nowice, Zwierzyniec, Dębniki. W każ-
dej z tych dzielnic mieszkańcy mieli oka-
zję spotkać się m.in. z przedstawicielami 
spółki Trasa Łagiewnicka, władz miasta 
oraz projektantami. W Dzielnicy VIII 
Dębniki miały miejsce aż dwa spotkania 
konsultacyjne (8 i 22 listopada): w Py-
chowicach i na Ruczaju. W ramach kon-
sultacji przewidziane były też dyżury 
z projektantem oraz eksperckie dyżury 
telefoniczne. 2 grudnia br. wyznaczono, 
jako termin zakończenia składania uwag 
za pośrednictwem formularza konsul-
tacyjnego.

Celem konsultacji było zaprezento-
wanie wariantów projektowanych tras 

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka

Czy konsultacje będą kontynuowane?
oraz zebranie opinii mieszkańców co 
do wyboru jednego z nich, a także uwag 
do preferowanego wariantu, propozycji 
rozwiązań dodatkowych oraz innych 
oczekiwań w stosunku do planowanej 
inwestycji.

– Uczestniczyłam w spotkaniu za-
równo w Pychowicach, jak i na Ruczaju 
w szkole przy ulicy Strąkowej. Mieszkańcy 
naszej, ale i sąsiednich dzielnic nie zawie-
dli, mimo że termin ostatniego spotkania 
pokrywał się z pierwszym meczem repre-
zentacji Polski na Mundialu. To dowód, że 
planowana budowa tras wymaga dyskusji 
i konsultacji. Podczas spotkań podnoszono 
istotne kwestie związane m.in. z rozwią-
zaniami projektowymi, ekologią i terena-
mi cennymi przyrodniczo, które należy 
bezwzględnie chronić. Były też wyraźne 
głosy sprzeciwu co do potrzeby realizacji 
tych inwestycji – mówi Renata Piętka, 
radna Dzielnicy VIII Dębniki. – Pod-
sumowując, przedstawione projekty nie 

zyskały aprobaty społecznej, a  prowa-
dzone konsultacje, w moim odczuciu, nie 
przyniosą oczekiwanego efektu i powin-
ny mieć kontynuację. Nie zaprezentowano 
bowiem dodatkowych wariantów, o które 
zawnioskowała Rada Miasta Krakowa 
w uchwale podjętej na sesji 26 paździer-
nika br. uwzględniającego transport szy-
nowy w tunelu przechodzącym pod rze-
ką Wisłą i nie ingerującym w las łęgowy 
w Przegorzałach oraz wariantu popro-
wadzenia w tunelu Trasy Pychowickiej 
(w całości) wraz z przeprawą przez Wi-
słę celem ochrony lasu łęgowego, Zakrzów-
ka oraz krajobrazu Bielańsko-Tynieckiego 
Parku Krajobrazowego. Można zrozu-
mieć, że czas od podjęcia uchwały do dnia 
ostatniego spotkania, czyli 22 listopada 
był zbyt krótki na przedstawienie nowych 
wariantów, ale moim zdaniem powinny 
przynajmniej paść konkretne deklaracje 
odnośnie kontynuacji konsultacji – dodaje  
Renata Piętka. (red)

23 listopada br. Rada Miasta Krako-
wa przyjęła uchwałę o utworzeniu Stre-
fy Czystego Transportu na terenie całe-
go miasta. To nowatorskie rozwiązanie 
w Polsce i w tej części Europy. Pierwsze 
zmiany wejdą w życie w lipcu 2024 r., 
a całościowe – dwa lata później.

– Wypracowaliśmy wspólnie z miesz-
kańcami, poprzez konsultacje i uwzględ-
niając zgłaszane opinie interesariuszy, 
wersję, która była kompromisem. To opty-

Miasto jako pierwsze w Polsce wprowadza takie rozwiązanie

Kraków ze Strefą Czystego Transportu
malne rozwiązanie – mówi Łukasz Fra-
nek, dyrektor Zarządu Transportu Pu-
blicznego w Krakowie.

Wprowadzanie ograniczeń wjaz-
du do miasta dla najbardziej trujących 
samochodów to coraz popularniejsze 
i skuteczne narzędzie do walki o po-
prawę jakości powietrza. W tym roku 
liczba Stref Czystego Transportu tylko 
w Europie przekroczyła już 320 i na-
dal powstają kolejne. Takie prace pro-
wadzą również polskie miasta: War-
szawa, Wrocław czy Łódź. Sięgają po 
to rozwiązanie zarówno bogatsze kraje 
(Niemcy, Wielka Brytania, Niemcy), ale 
też uboższe (Portugalia, Hiszpania).

Wprowadzenie SCT oznacza ogra-
niczenie wjazdu najstarszym pojazdom, 
emitującym najwięcej zanieczyszczeń. 
Transport drogowy jest odpowie-
dzialny za emisje pyłów zawieszonych 
PM10, PM2,5, a  przede wszystkim 
rakotwórczych tlenków azotu (NOx). 
Dowodem na to są badania wskazujące, 
że po wymianie pieców w Krakowie nie 
zniknął całkowicie problem z jakością 
powietrza.

Przeprowadzone w Krakowie w 2019 r. 
pomiary realnej emisji spalin (oraz ana-
logicznie w  roku ubiegłym, dla któ-
rych analiza jeszcze trwa) wykazały, że 
wprowadzenie Strefy skoncentrowanej 
na stopniowym wycofywaniu starszych 
pojazdów – w szczególności modeli ben-
zynowych niespełniających minimum 
wymagań normy emisji Euro 3 oraz po-
jazdów z silnikiem Diesla niespełniają-
cych minimum wymagań normy emisji 
Euro 5 – mogłaby znacznie zmniejszyć 
emisję szkodliwych dla zdrowia tlenków 

azotu (NOx) i przynieść wymierne ko-
rzyści dla jakości powietrza i życia w Kra-
kowie.

SCT to ważny krok, mający na 
celu właśnie zmniejszenie emisji tru-
jących tlenków azotu i pyłów. Szacuje 
się, że po 1 lipca 2026 r. (po wejściu 
drugiego etapu zmian), tlenków azo-
tu może być w krakowskim powietrzu 
mniej niemal o połowę w porówna-
niu z 2019. r. Spadek ilości pyłów bę-
dzie jeszcze większy – ma wynieść ok. 
82 proc. To z powodu tych zanieczysz-
czeń stacja pomiarowa przy al. Krasiń-
skiego ma wskazania najgorsze w Pol-
sce. Ponadto badania pokazują jasno, 
że dzieci i młodzież mieszkające przy 
ruchliwych ulicach miały objawy astmy 
częściej niż ich rówieśnicy mieszkający 
dalej od arterii.

Jak będzie wyglądała SCT w Krakowie?
Projekt Strefy Czystego Transportu 

bazuje na badaniach ruchu wykonanych 

na krakowskich ulicach. Obszar kra-
kowskiej SCT pokrywa się w zasadzie 
z  granicami administracyjnymi mia-
sta. Objęcie tak dużego obszaru wynika 
z chęci zapewnienia wysokiej efektyw-
ności rozwiązania – im większy będzie 
obszar SCT, tym lepszy będzie efekt po-
prawy jakości powietrza.

Dwa etapy wprowadzenia SCT
Do Krakowa nadal będzie można 

wjechać samochodami o różnym napę-
dzie – pod warunkiem, że silnik speł-
nia odpowiednią normę emisji spalin. 
Uchwała przewiduje dwa etapy wpro-
wadzania SCT:
• • PIERWSZY ETAP

Wdrożenie SCT w Krakowie przy-
pada na 1 lipca 2024 r. Wówczas do mia-
sta nie wjadą auta najstarsze, najbardziej 
zanieczyszczające powietrze, tj. blisko 
i ponad 30-letnie. Pojazdy zarejestrowa-
ne po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. 
będą tu podlegały jeszcze bardzo łagod-
nym ograniczeniom. Do Krakowa wjadą 
pojazdy zasilane benzyną/LPG o mini-
malnej normie Euro 1, a w przypadku 
pojazdów z silnikami Diesla o minimal-
nej normie Euro 2.

Pojazdy zarejestrowane po 1 mar-
ca 2023 r. będą podlegały surowszym 
ograniczeniom, czyli spełniające normę 
Euro 3 dla pojazdów zasilanych ben-
zyną/LPG, a w przypadku pojazdów 
z silnikami Diesla o minimalnej nor-
mie Euro 5.
• • DRUGI ETAP

Rozpocznie się w lipcu 2026 r. i tu 
już ograniczenie wjazdu będzie doty-
czyło samochodów ponad 26-letnich 
(benzyna) oraz ponad 16-letnich (die-
sel), czyli do Krakowa wjadą wyłącznie 
pojazdy zasilane benzyną/LPG o mini-
malnej normie Euro 3, a w przypadku 

pojazdów z silnikami Diesla o minimal-
nej normie Euro 5.

Uchwała przewiduje też kilka wy-
jątków – pojazdy zarejestrowane przed 
1 marca 2023 r., których właścicielami 
są osoby, które ukończyły co najmniej 
70 lat najpóźniej 1 marca 2023 r. nie będą 
objęte wymogami strefy – mówi dyrek-
tor Franek.

Dodatkowo od zakazu wjazdu i po-
ruszania się po SCT zwolnione są po-
jazdy posiadające odpowiednie ozna-
czenie, którymi poruszają się osoby 
niepełnosprawne. Po mieście będą też 
bez ograniczeń mogły jeździć pojazdy 
służb mundurowych, służb ratowni-
czych czy pojazdy specjalne jak kopar-
ki czy food trucki.

Strefa będzie dotyczyła wszystkich 
pojazdów, także spoza Krakowa czy 
Polski.

Planowana SCT to rozsądny kom-
promis pomiędzy oczekiwanymi przez 
mieszkańców efektami, w postaci popra-
wy jakości powietrza i jednocześnie ich 
obawami, o ewentualne skutki ekono-
miczne wprowadzenia SCT.

Według analiz Zarządu Transpor-
tu Publicznego w Krakowie, na pod-
stawie danych Instytutu Badań Ryn-
ku Motoryzacyjnych SAMAR, Strefa 
Czystego Transportu może objąć 
w pierwszym etapie, tj. w lipcu 2024 r., 
zaledwie 2 proc. samochodów, które 
jeździły po Krakowie w grudniu 2021. 
Wymogów, które miałyby obowiązy-
wać od 2026 r. na dzisiaj nie spełniło-
by między 20 a 25 proc. samochodów 
(ok. 100 tys. zarejestrowanych w Kra-
kowie), przy czym w roku 2026 tych 
pojazdów będzie jeszcze mniej, ponie-
waż cały czas ludzie zmieniają auta na 
nowsze.

(UMK, red)

Autobusy linii nr 196 kursują na tra-
sie: Łagiewniki – ul. Zakopiańska, Trasa 
Łagiewnicka, ul. Kobierzyńska, ul. Lu-
bostroń, ul. Czerwone Maki – Skotniki 
Szkoła. Co drugi kurs został wydłużo-
ny do przystanku Kozienicka w zamian 
za funkcjonującą tam wcześniej linię nr 
116. Obsługuje też nowe przystanki: 
Łagiewniki SKA, Krokusowa, Rostwo-
rowskiego, Lubostroń, Konopczyń-
skiego, Plitza i Czerwone Maki. W dni  

Wzdłuż Trasy Łagiewnickiej

Kursuje nowa linia autobusowa
powszednie autobus kursuje co 15 mi-
nut, a w dni wolne co 20.

Nocna linia nr 608 kursuje po nowej 
trasie: Czyżyny Dworzec – ... – ul. Wa-
dowicka,  ul. Zakopiańska, Trasa Ła-
giewnicka, ul. Kobierzyńska – ... – Pod 
Fortem (bez obsługi przystanków: Bor-
sucza, Lipińskiego i Grota-Roweckiego, 
ale zatrzymuje się przy nowych: Łagiew-
niki SKA i Krokusowa). Szczegóły na 
stronie ztp.krakow.pl. (UMK, red)

Dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej.
Zapisy trwają do 5 stycznia 2023 roku.

Konkurs jest dwuetapowy.
Etap szkolny (test) – 9 stycznia 2023 r. o godz. 13:00
Etap finałowy (test) – 24 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00
Konkurs jest bezpłatny, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora SP nr 62  w  Krakowie: 
www.sp62krk.edupage.org. Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Kaleta, Anna Bekas, e-mail: konkurs.eko.sp62@gmail.com.

XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

http://http://karawan.pl/
https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/komunikaty/465-2022
file:///E:/!praca/kropka/08-2022%20Grudzie%c5%84%202022/do%20lam/6/javascript:void(0);
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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

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

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!
www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie

Dołącz do grupy CKiS LIVE www.facebook.com/groups/CKiSlive
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fot. UMiG

Fot. UMiG

Fot. UMiG

Podopieczni Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Rzozowie razem z pracowni-
kami urzędu zbudowali dwa wspaniałe 
ogrody deszczowe w pojemnikach. Przy 
wsparciu mieszkańców zbudowano też ta-
kie przy szkołach podstawowych w Ska-

winie, Borku Szlacheckim i Radziszowie 
oraz przy P+R w Radziszowie. Łącznie 
w Skawinie powstało już 10 takich ogro-
dów, co czyni gminę jednym z krajowych 
liderów w tym zakresie.

(UMiG)

 4 grudnia godz. 17.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa (ul. Konstytucji 
3 Maja 4, Skawina)
 „Mikołajki Zapominajki” – interaktywny spektakl dla dzieci w wykonaniu 
Teatru w Ruchu.
Informacja o biletach www.ckis.pl.

 11 grudnia godz. 8.30 (otwarcie zawodów) – Basen Camena (ul. Żwirki i Wigury 
11, Skawina)
VI Mikołajkowe Zawody Pływackie
 Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy OPTIMA Skawina, a współor-
ganizatorem Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

 12 grudnia godz. 17.30 – Pałacyk „Sokół” (ul. Miskiewicza 7, Skawina)
 TEATR DZIECIOM: „Opowieść wigilijna” na podstawie powieści Charlesa 
Dickensa w wykonaniu Teatru EDEN.
 Bohaterem opowiadania jest Scrooge, stary kupiec stroniący od ludzi. Najbar-
dziej ukochanymi i pożądanymi rzeczami w jego życiu są wyłącznie pieniądze. 
Dla tego samotnika, skąpca i egoisty noc wigilijna stanie się nocą przemyśleń 
i przewartościowania dotychczasowego życia. Bilety w kasach CKiS.

 17–18 grudnia – Rynek w Skawinie
 Kiermasz świąteczny (ozdób, rękodzieła, upominków i potraw), wspólne śpie-
wanie, animacje i atrakcje dla rodzin, „W stronę świąt – Mikołaje na kółkach” – 
przejazd ulicami miasta.

 7 stycznia godz. 18.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa
Noworoczny Koncert Galowy SkaVienna 2023
 „Muzyczna podróż dookoła świata” – koncert w wykonaniu Orkiestry Straus-
sowskiej Obligato oraz solistów, prowadzenie Jolanta Suder i Krzysztof Re-
spondek. Bilety w sprzedaży w kasach CKiS. Informacje www.ckis.pl.

Całkowity zakaz używania „kopciu-
chów”, brak zgody na montaż pieców 
węglowych w nowych i istniejących bu-
dynkach, a od 2030 roku całkowity za-
kaz ogrzewania domów węglem. Mimo 
zmian w przepisach antysmogowych 
dla Małopolski, gmina Skawina nie re-
zygnuje z ambitnych planów na rzecz 
poprawy jakości powietrza.

We wrześniu br. Sejmik Wojewódz-
twa przesunął termin wejścia w życia 
uchwały antysmogowej dla Małopol-
ski na 1 maja 2024 roku. Ta zmiana nie 
obejmuje gminy Skawina, która przyjęła 
własne, lokalne przepisy. Od 1 stycznia 
2023 roku wejdzie w życie całkowity 
zakaz używania „kopciuchów”, a  za 
7 lat ogrzewanie domu węglem będzie 
nielegalne.

Plan na rzecz poprawy jakości powietrza

Skawina żegna się z „kopciuchami”

Ambitne i realne przepisy
Skawina to gmina silnie uprzemysło-

wiona, która od lat walczy z zanieczysz-
czeniami powietrza. Choć liczba dni 
z przekroczeniem norm z roku na rok 
maleje, a sąsiadująca z Krakowem Skawi-
na już wypadła z rankingów najbardziej 
zanieczyszczonych miejscowości w Pol-
sce, to jakość powietrza wciąż pozostawia 
wiele do życzenia. Dlatego mimo libe-
ralizacji przepisów wojewódzkich, wła-
dze gminy kontynuują plan ostatecznego 
rozwiązania problemu smogu.

– W ślad za dokumentami idą realne 
działania. Żaden mieszkaniec chcący wy-
mienić starego „kopciucha” na ekologiczne 
źródło ogrzewania nie wyjdzie z Wydzia-
łu Ochrony Powietrza z pustymi rękami. 
Przyznajemy wysokie dofinansowania 

i dołączamy do nowych programów pomo-
cowych, a ekodoradcy pracują zarówno na 
miejscu jak i w terenie. Efekty widać. Licz-
ba dni z przekroczonymi normami spadła 
już dwukrotnie. W kolejnych latach jeszcze 
bardziej poprawimy ten wynik – mówi 
burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Strażnicy miejscy już rozpoczęli kon-
trole domowych kotłowni. Towarzyszy 
im ekodoradca gminy Skawina, który wy-
korzystuje ten czas na rozmowę z miesz-
kańcem. Wyjaśnia, jakich substancji nie 
wolno spalać w piecu i przekazuje infor-
macje o możliwych dofinansowaniach 
na wymianę „kopciucha”. A te są spo-
re, ponieważ mogą wynieść nawet 90% 
kosztów zakupu i montażu nowego pieca. 
Jest to możliwe dzięki pieniądzom z kil-
ku programów europejskich i rządowych 
oraz środków własnych gminy.

Pomnik „kopciucha”
O zakazie używania niespełniających 

norm pieców codziennie przypomina 
pomnik „kopciucha”. Stary, zużyty piec 
znajduje się na rynku i przyciąga uwagę 
mieszkańców. Miejsce zostało wybrane 
nieprzypadkowo. Przez rynek codzien-
nie przechodzi mnóstwo osób, a Wydział 
Ochrony Powietrza zajmujący się przy-
znawaniem dotacji znajduje się tuż obok.

Przez ostatnie lata w gminie Ska-
wina dofinansowano wymianę ponad 
2000 „kopciuchów”. W poprzednim se-
zonie grzewczym przeprowadzono po-
nad 800 kontroli domowych kotłowni.

(UMiG)

To będzie prezent na 50-lecie istnienia. Podpisano umo-
wę na rozbudowę Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Radziszowskiej. Szkoła zyska dwie nowe szatnie i dodatko-
wo zostanie rozbudowana świetlica. Powierzchnia budynku 
zwiększy się o prawie 150 m/2. 

Potrzebę rozbudowy świetlicy oraz stworzenie nowych 
szatni rodzice z Woli Radziszowskiej sygnalizowali od lat. To 
marzenie spełni się już za nieco ponad pół roku, ponieważ in-
westycja ma się zakończyć w połowie czerwca przyszłego roku. 
W 2023 roku planowane są obchody 50-lecia istnienia szkoły, 
więc jeżeli nie pojawią się nieplanowane opóźnienia, to ZPO 
w Woli Radziszowskiej będzie świętowało swój jubileusz już 
z rozbudowaną, nową świetlicą. Nowa część budynku zloka-
lizowana będzie pomiędzy istniejącą jadalnią, łącznikiem oraz 
częścią mieszczącą salę gimnastyczną. (UMiG)

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

Podpisano umowę na rozbudowę szkoły 

Ogrody deszczowe w Rzozowie

Skawina ma ich już dziesięć

http://www.kropka-gazeta.pl
http://ckis.pl
http://www.agawa.org.pl/
http://www.ckis.pl
http://www.ckis.pl
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Kto cieszy się szczęściem drugiego, temu i własne rozkwitnie.
PRZYSŁOWIE NIEMIECKIE
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POZIOMO:
 2) jeszcze nie kalendarzowa,  

ale już nadeszła
 4) stoper naszej piłkarskiej kadry
 7) stolica Korei Południowej
 8) podobno jest najlepszą obroną
 9) wypasane przez juhasa
11) w przenośni – symbol 

zwycięstwa
13) podniośle o ubraniu
15) oświetla np. pomieszczenia
18) pojazd św. Mikołaja
19) umysł, intelekt
20) kraina św. Mikołaja
24) wychwyt, element mechanizmu 

zegarowego
27) helowiec, gaz szlachetny
30) artysta na scenie
31) świąteczna ozdoba
32) przyjemny zapach

PIONOWO:
 1) niejeden w trwającym mundialu
 2) impreza hobbystów
 3) obrońca reprezentacji Holandii
 4) zdobyta bramka
 5) konsekwencja przewinienia
 6) wigilijna ryba
10) krakowski zespół Jana Wojdaka
12) fanatyczny kibic
13) drzewo z długimi igłami
14) Adam, polski poeta
16) Leszek, krakowski dziennikarz 

i publicysta
17) w skrócie – zarządzający 

systemem informatycznym
21) mocny, aromatyczny trunek
22) imię Bismarcka
23) rybie jaja
25) łącznik blach
26) rzadko spotykane imię męskie
28) świadoma część osobowości
29) dawny zespół Agnieszki 

Chylińskiej

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł grudniowej premiery filmowej.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 14 grudnia 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 wydawnictw  
z Grupy Zaczytani (ZACZYTANI, AMARE, NOVAE RES).

Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród
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SALON ŁAZIENEK, 
INSTALACJI I TECHNIKI 

GRZEWCZEJ

Pn.-Pt. 7:00–17:00
Sb. 8:30–13:30

696 064 161

602 237 940

SKAWINA UL. TOROWA 16C 
WWW.VIVASANITHOME.PL

EKSPOZYCJA 1600 m
2

Profesjonalna, kompleksowa stomatologia 
dla dorosłych i dla dzieci

tel. (12) 300 42 22
kom. 884 902 488

/SkrzatStudioStomatologii

Kraków – Ruczaj
ul. Miłkowskiego 23

www.studioskrzat.pl

Zadzwoń i umów się już dziś!

WYBIELANIE 
LAMPĄ BEYOND

900 zł

PROMOCJA W GRUDNIU
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https://www.grupazaczytani.pl/
http://patrol.auto.pl/stacja-kontroli-pojazdow/
https://klockowo.pl/
http://www.airbag.krakow.pl/

