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Co? Gdzie? Kiedy?

VIII Międzynarodowe Senioralia

Seniorze weź udział w wydarzeniu

Muzeum Elektroniki w Krakowie 

Nietypowe i wyjątkowe

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

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. 29 Listopada 21

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

Stowarzyszenie Manko – Głos Se-
niora wspólnie z Urzędem Miasta Kra-
kowa zaprasza seniorów do wzięcia 
udziału w VIII Międzynarodowych Se-
nioraliach w Krakowie. Odbędą się 15 – 
16 września w Parku Jordana.

Tegoroczne wydarzenie zainaugu-
ruje uroczysta Msza Święta w Kościele 
Mariackim, po której nastąpi pochód pa-
rada do Parku Jordana, gdzie odbędą się 
wykłady bezpłatne badania i konsultacje. 
Będą to wykłady specjalistów na temat 
zdrowia, bezpieczeństwa, prawa  i eko-
nomii  oraz aktywizacji seniorów. Poza 
częścią wykładową organizatorzy zapla-
nowali również część sportową oraz roz-
rywkową wraz z koncertem oraz z im-
prezą integracyjną, którą poprowadzi DJ 
Wika. W ramach Senioraliów odbędzie 
się także Pokaz Mody Stylowych Senio-
rek – laureatek konkursu Głosu Seniora.

VIII Międzynarodowe Senioralia 
w Krakowie to wydarzenie, którego ce-
lem jest kształtowanie i utrwalanie wśród 
seniorów postawy aktywnego obywatela, 
a także integrowanie poprzez budowa-
nie świadomości ekonomicznej, prawnej, 
związanej z bezpieczeństwem oraz proz-
drowotnej osób 60+! (red)

Tak zapewniają pomysłodawcy tego nowo 
powstałego Muzeum Elektroniki w Krakowie 
przy ulicy Wrocławskiej 8. Tworzy go dwóch 
braci Artur i Łukasz Bazarnik, którzy elektro-
niką zajmują się od wielu lat. Muzeum to efekt 
ich wspólnej pasji i zbierania starej elektroniki 
produkcji polskiej oraz komputerów czy konsol 
z różnych okresów.

- Nie jesteśmy typowym muzeum, ponieważ 
u nas nie ma żadnych szyb i barierek, a większość 
zbiorów wystawiona jest tak, aby każdy mógł do-
tknąć i uruchomić stare gramofony, radia, VHS’y 
oraz wielu innych zgromadzonych u nas urządzeń. 
Jako pierwsi i jedyni w kraju umożliwiamy osobom 
niewidomym w pełni uczestniczyć w zwiedzaniu 
nie tylko opowiadając, ale też umożliwiając dotknięcie każdego 
sprzętu. Jest to tym cenniejsze, że nie są to kopie, a oryginalne ekspo-
naty. Przyznano nam ostatnio certyfikat Polskiego Związku Nie-
widomych. Współpracujemy też z Centrami Aktywności Seniorów. 
Seniorom pomagamy w kontakcie z dzisiejszą techniką, ale u nas 
w muzeum seniorzy mają także okazję cofnąć się w czasie i znów 
obcować z elektroniką, która przed laty była częścią ich codzien-
ności. Dla młodszego pokolenia nasze muzeum, to z kolei okazja, 
żeby zobaczyć, jak spędzali czas rodzice. Rodzice zaś mogą sobie 
przypomnieć dzieciństwo – mówią Artur i Łukasz Bazarnik. - 

Nasza wyjątkowość polega też na tym, że nie pobieramy opłaty za 
przewodnika. Obydwoje z bratem jesteśmy do dyspozycji odwie-
dzających. Chcemy, aby wizyta u nas była czymś więcej niż tylko 
oglądaniem starej elektroniki, bo wiele zgromadzonych w naszym 
muzeum eksponatów posiada ciekawą przeszłość, są częścią ludzkich 
historii. Mamy również nadzieję, że nasza kolekcja będzie powięk-
szać się, chcemy też wciąż zaskakiwać – zachęcają do odwiedzin 
w muzeum bracia.

Muzeum Elektroniki przy Wrocławskiej 8 to podróż do 
przeszłości. Na wystawie można zobaczyć i dotknąć wieko-
we radia, gramofony, magnetofony szpulowe, telefony, w tym 
pierwsze komórki, z kultową Nokią 3310. Muzeum posiada 
największą w Polsce kolekcję telefonów do zadań specjalnych 
produkcji krakowskiego producenta Telkom Telos. Posiada też 
największą Polsce grę TETRIS oraz ponad 40 stanowisk z retro 
konsolami (SNES, Sega Mega Drive, Gameboy) i kompute-
rami w pełni interaktywnymi, przygotowanymi do całodzien-
nego gamingu. 

Eksponaty można oglądać od wtorku do piątku w godzinach 
od 16.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od 14.00 do 20.00. 

Muzeum prowadzi także kreatywne warsztaty dla grup 
przedszkolnych i szkolnych. Tematy warsztatów dostosowane 
są do poszczególnych grup wiekowych. W tym roku przed-
szkolaki mogą poznać historię bajek i nośników, dzięki, którym 
można było je odtwarzać. Dzieci i młodzież ze szkoły podsta-
wowej dowiedzieć się jak powstaje światło, poznać jego źródło 
i uczestniczyć w doświadczeniach, a także skonstruować wła-
sną latarkę.

Wychodząc naprzeciw aktualnie panującym warunkom 
(COVID 19), muzeum oferuje transport na zajęcia. 

Więcej na stronie: www.muzeumelektroniki.pl. (red)
Fot. Muzeum Elektroniki
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Edukacyjne wycieczki rowerowe 
prowadzone są przez członków Stowa-
rzyszenia Kraków Miastem Rowerów. 
Terminy wycieczek:

- 12 września godz. 11.00 – trasa 
Stare Miasto-Krowodrza-Bronowice 
(zapisy do 10 września do godz. 14.00

- 19 września  (dwie wycieczki) – 
o godz. 11.00  po Nowej Hucie oraz 

o godz. 15.00 na trasie Kazimierz-Dęb-
niki-Zwierzyniec (zapisy na obie do 17 
września do godz. 14.00)

- 26 września godz. 11.00 – trasa 
Zabłocie-Dworzec Płaszów Estakada-
-Wielicka-Stary Prokocim

Zbiórka: dolny poziom ronda Mo-
gilskiego. Zapisy: e-mail (roweremdo-
pracy@um.krakow.pl); tel. 12 616 87 70, 

12 616 78 24, 12 616 87 80. Potwierdze-
niem zgłoszenia jest informacja zwrot-
na, należy więc podać numer telefonu na 
potrzeby kontaktu . Więcej na www.kra-
kow.pl/sport_w_krakowie/. (UMK, red)

Tegoroczna edycja Podgórskiej Jesieni Kultu-
ralnej, jak co roku zakończy się pokazami i wystę-
pami na krakowskim Rynku Podgórskim. W nie-
dzielę 19 września na scenie wystąpią zespoły ze 
wszystkich stron świata, reprezentujące różno-
rodne kultury. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Balkanscream, przeplatający muzykę bałkańską, 
crossroad jazz i elektronikę.
W programie:
• godz. 15.00 - Pokaz tańca „W klimacie Indii” 

w wykonaniu zespołu Natyalaya
• godz. 15.30 - Koncert zespołu Czarny Motyl
• godz. 16.30 - Występ zespołu Aire Andaluz 

z gościnnym udziałem Ady Bujak i Krzysz-
tofa Cyrana

• godz. 17.30 - Koncert Kapeli Tyrolskiej Ste-
fana

• godz. 18.30 - Koncert muzyki ukraińskiej w wykonaniu 
zespołu Horpyna

• godz. 20.00 - Koncert zespołu Balkanscream
Wstęp wolny, ale ze względu na reżim sanitarny związany 

z COVID-19 liczba miejsc będzie ograniczona.

Warto nadmienić, że Podgórska Jesień potrwa od czwartku 
16 września. Centrum Kultury PODGÓRZA oraz kluby bę-
dące jego filiami, jak co roku przygotowały wiele atrakcji m.in. 
spotkania, spektakle, gry terenowe, piknik. Warto więc sprawdzić 
program wydarzenia na stronie internetowej Centrum Kultury 
PODGÓRZA - www.ckpodgorza.pl. (UMK, red)

Po ponad rocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią wyjątkowe wi-
dowisko organizowane w ramach 
20. Wielkiej Parady Smoków będzie 
można zobaczyć w sobotę 11 września 
o godz. 22.00.

Spektakularne widowisko, podczas 
którego można zobaczyć unoszące się 
nad rzeką i pływające na barkach wielkie 
smoki, od lat gromadzi tłumy krakowian 
i gości. Tegoroczne widowisko będzie 
miało wyjątkowy, jubileuszowy charak-
ter. Smoki zawładną Krakowem już po 
raz dwudziesty. Paradę uatrakcyjniają 
pokazy laserowe, a także oprawa mu-
zyczna stworzona specjalnie na tę okazję.

– Jubileusz 75 lat Teatru Groteska 
i 20. Wielką Paradę Smoków mieliśmy 
hucznie obchodzić w 2020 roku. Nasze 
plany zniweczyła pandemia koronawi-
rusa. Tegoroczna Parada również nie 
może odbyć się w kształcie, jaki był zna-
ny wszystkim przez ostatnie dwie deka-
dy, ale z ogromną radością zapraszamy 
na wyczekiwane 20. Wielkie Widowisko 
na Wiśle, które – tego jesteśmy pewni – 
zachwyci małych i dużych Smokologów. 
Możemy zdradzić, że w Zakolu Wisły 
oprócz doskonale znanych wielkogabary-
towych, latających i pływających stworów 
pojawią się również nowe, przygotowa-
ne specjalnie na okrągły jubileusz, smoki 

– informuje Teatr Groteska.
Start widowiska o godzina 

22.00. Widzowie mogą przy-
chodzić na Bulwar Czerwieński 
od godziny 20.00 (wstęp wol-
ny), natomiast na biletowaną 
trybunę od godziny 21.00. Jak 
informuje Teatr Groteska pula 
biletów jest ograniczona, war-
to więc się pospieszyć i zapew-
nić sobie miejsca z najlepszym 
widokiem na widowisko. Bilety 
dostępne w kasie teatru i na jego 
stronie internetowej www.gro-
teska.pl.

Z powodu pandemii wiru-
sa SARS-CoV-2 wydarzenie 
odbędzie się w reżimie sani-
tarnym, zgodnym z aktualnymi 
obostrzeniami.

 (UMK, red)

19 września - Rynek Podgórski w Krakowie

Powitanie Jesieni

Poznaj Kraków na rowerze 

Zapisz się na wycieczkę

11 września - Wielka Parada Smoków

Plenerowe widowisko na Wiśle
VIII Międzynarodowe Senioralia

Seniorze weź udział w wydarzeniu

Muzeum Elektroniki w Krakowie 

Nietypowe i wyjątkowe
FOT. UNSPLASH.COM

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Kraków

Budżet obywatelski 

Projekty zostały zweryfikowane
Trasa Łagiewnicka 

Ulewy nie pomagają w budowie

Zarządu Transportu Publicznego 

Nowy numer dyspozytorni 

GROBY
sprzątanie, mycie
opieka całoroczna

renowacja liter

Kraków i okolice

 500 016 528

Są już wyniki weryfikacji projektów złożonych do te-
gorocznego budżetu obywatelskiego. W tym roku złożono 
1043 wnioski. Pozytywną weryfikację przeszło 549 wnio-
sków, negatywną ocenę merytoryczno-prawną otrzymały 
354 projekty.

Dodatkowo zweryfikowano formalnie negatywnie 109 
wniosków bez załączonej listy poparcia, która była wymogiem 
koniecznym regulaminu. 31 projektów zostało także wyco-
fanych na prośbę wnioskodawcy lub połączono je za zgodą 
autorów, jeśli opisywały podobne działania.

Częstym powodem negatywnej oceny merytorycznej 
był brak ogólnodostępności, czyli np. infrastruktura w ra-
mach projektu służyłaby wyłącznie wąskiej grupie wniosko-
dawców, a jest to niezgodne z ideą budżetu obywatelskiego. 
Odrzucane były także projekty, w przypadku gdy autorzy 
nie dostarczyli zgody właścicieli działki, na której miało być 
realizowane dane zadanie. Wśród wniosków zweryfikowa-
nych negatywnie znalazły się też takie, które były sprzeczne 
z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategia-
mi, programami i innymi uchwałami Rady Miasta i zarzą-
dzeniami prezydenta. Zgodnie z regulaminem Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia 
projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje 
możliwość złożenia protestu w określonym terminie.

W tegorocznym budżecie mieszkańcy stawiają na zie-
leń, kulturę i infrastrukturę. Wśród pozytywnie ocenionych 
projektów 150 dedykowanych jest kategorii zieleń i ochrona 
środowiska, drugą preferowaną przez mieszkańców katego-
rią jest kultura - tu znajduje się 91 projektów, a zaraz po niej 
infrastruktura – to 90 wniosków.

– Jest to stale utrzymujący się trend w krakowskim budże-
cie obywatelskim, a te kategorie wpisują się w zagadnienia, 
na które mieszkańcy kładą nacisk – informuje Mateusz Pło-
skonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia.

Najbardziej aktywni autorzy wniosków mieszkają 
w Podgórzu - złożyli aż 65 wniosków dzielnicowych do 
budżetu obywatelskiego. Druga zaangażowana grupa to 
mieszkańcy Prądnika Białego – napisali aż 62 projekty, na-
tomiast trzecie miejsce ex aequo - po 58 wniosków - złożyli 
mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich oraz dzielnicy Bieża-
nów-Prokocim.

15 września ogłoszona zostanie lista projektów, 
które zostaną poddane głosowaniu, a pomiędzy 
1 a 10 października mieszkańcy będą mogli oddać 
na nie swój głos. Projekty, które będą realizowane 
poznamy pod koniec października.

Zgłaszane propozycje zadań mogą być realizo-
wane zarówno w cyklu jednorocznym, jak i dwulet-
nim. W tym roku do dyspozycji autorów projektów 
jest rekordowa suma – 35 milionów złotych. Z tego 
7 milionów złotych zostanie przeznaczonych na pro-
jekty ogólnomiejskie, natomiast aż 28 milionów zło-
tych na wnioski dzielnicowe.

Projekty zweryfikowane pozytywnie, jak i te ne-
gatywnie (z podanym uzasadnieniem negatywnej we-
ryfikacji) znajdują się na stronie internetowej Budżetu 
obywatelskiego - www.budzet.krakow.pl. (UMK, red)

Widać efekty obowiązujących od po-
nad roku „Zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń”, czyli w skrócie tzw. uchwały 
krajobrazowej. Dzięki jej zapisom w prze-
strzeni miasta liczba reklam przy ulicach 
Krakowa znacząco się zmniejszyła.

Kontrole i postępowania trwają
Od początku obowiązywania uchwa-

ły krajobrazowej Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa wszczął prawie pół tysiąca 
postępowań administracyjnych wzglę-
dem właścicieli reklam znajdujących się 
w przestrzeni pasa drogowego. W decy-
zjach administracyjnych orzeczono nało-
żenie kar pieniężnych na prawie 600 tys. 
zł.  ZDMK realizuje również coroczny 
plan kontroli.

Coraz mniej reklam
W trakcie kontroli w tym roku zin-

wentaryzowano ponad tysiąc nośników 
reklamowych i doprowadzono do usu-
nięcia 222 reklam.

Od wejścia w życie uchwały ZDMK 
nie wydaje nowych zezwoleń, w tym na 
umieszczanie reklam na słupach oświetle-
nia ulicznego, w związku z czym usunięto 
ponad 800 takich reklam po wygaśnięciu 
terminu ważności zezwolenia. Ponadto 
ZDMK w ponad 600 przypadkach nie ze-
zwolił na umieszczenie reklamy ze wzglę-
du na brak zgodności z zapisami uchwały 
krajobrazowej.

W przypadkach reklam znajdują-
cych się poza pasami dróg sprawy pro-
wadzi Wydział Architektury i Urbani-

styki UMK. Pracownicy tego wydziału 
zarejestrowali dotychczas prawie 60 spraw 
dotyczących legalności oraz zgodności 
nośników reklamowych z uchwałą kra-
jobrazową. Sprawy zgłaszali mieszkańcy, 
jednostki miejskie, ale były też wynikiem 
kontroli Wydziału.

Rok okresu dostosowawczego
Uchwała krajobrazowa obowiązuje od 

1 lipca 2020 r., co oznacza, że każda nowa 
reklama umieszczana po tej dacie ma być 
w pełni zgodna z zawartymi w uchwale 
zasadami. Natomiast reklamy istniejące 
w przestrzeni publicznej przed datą wejścia 
w życie tej uchwały, objęte zostały okresem 
dostosowawczym, który wynosi 24 miesię-
cy (do 30 czerwca 2022 r.)

Uchwała dzieli miasto Kraków na trzy 
strefy, z czego trzecia z nich została podzie-
lona na mniejsze obszary: Stare Miasto, 
Nowa Huta i Śródmieście. W uchwale wy-
różniono też ciągi ulic wylotowych z mia-
sta oraz tereny towarzyszące obiektom 
prowadzącym handel. Dla każdej z tych 
stref i obszarów określono odrębne zasady 
i standardy jakościowe – obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych. (UMK, red)

Od września br. zmienił się numer 
dyspozytorni telefonicznej Zarządu 
Transportu Publicznego w Krakowie. 
Dotychczasowy numer (12 616 75 55) 
został wyłączony w zakresie obsługi 
transportu. Zastąpił go nowy numer: 
12 616 86 69.

Przypominamy, że na dyspozytor-
nię ZTP można dzwonić w przypadku 
zgłoszenia:
• korekty w rozkładach jazdy
• skargi o nadśpieszenie, opóźnienie 

bądź braku kursu pojazdu KMK

• zgłoszenie usterki w pojeździe 
KMK

• skargi na prowadzących pojazdy 
KMK

• skargi na źle działającą/niedziałają-
cą klimatyzację/ogrzewanie w po-
jazdach KMK

• rzeczy zagubionych w pojazdach 
KMK

• uszkodzeń infrastruktury oraz czy-
stości przystanków

• - obsługi Parkingów Park&Ride.
(UMK, red)

Po ulewie, jaka miała miejsce z po-
czątkiem sierpnia br. Wilga wystąpi-
ła z koryta i zalała część placu budowy 
Trasy Łagiewnickiej. Tydzień trwały 
prace porządkowe. Woda została wy-
pompowana. Potrzeba jednak było cza-
su, by teren osuszyć i wznowić prace.  

Szkody spowodowane przez po-
wódź dotyczyły części odcinków tu-
nelowych i nie miały na szczęście zna-
czącego wpływu na prace prowadzone 
na poziomie 0, czyli np. na ulicy Zako-
piańskiej.

Termin ukończenia inwestycji pla-
nowany był na marzec przyszłego roku, 
jednak w związku z zalaniem placu bu-
dowy i koniecznością wykonania do-
datkowych prac może się on przesunąć.

– Inwestycja jest ubezpieczona, więc 
wyrządzone przez wodę szkody i koniecz-
ność wykonania dodatkowych prac nie spo-
wodują dla Spółki wzrostu kosztów inwe-
stycji – wyjaśnia Mariusz Piątkowski, 
prezes spółki Trasa Łagiewnicka SA.

Na przełomie sierpnia i września ko-
lejna fala silnych opadów deszczu zno-
wu spowodowała wezbranie rzeki Wilgi. 
Wykonane dodatkowe zabezpieczenia 
w połączeniu z już wykonanymi, a jesz-
cze nie zakończonymi, pracami przy wa-
łach tej rzeki pozwoliły jednak na unik-
nięcie jej wystąpienia z brzegów.

Przygotowując się do zapowiada-
nego wezbrania wód Wilgi podjęto bo-
wiem decyzję o ustawianiu dodatko-
wych barier betonowych na wale rzeki. 
Bariery zostały ułożone w miejscu bu-
dowy syfonów – a więc w tym, w któ-
rym podczas poprzednich ulew doszło 
do przelania się wód rzeki na plac budo-
wy Trasy Łagiewnickiej. Poziom rzeki 
jest monitorowany tak by w razie po-
trzeby podjąć dodatkowe działania, jed-
nak wszystko wskazuje na to, że barie-
ry sprawdzają się, co pozwala utrzymać 
tempo prac.

Cały czas trwają intensywne prace 
związane z układaniem mas asfaltowych 
na ulicy Rostworowskiego. 7 września 

zmieniona została organizacja ruchu na 
ulicy Kobierzyńskiej (przełożono ruch 
między jezdniami – z jedni zachodniej 
na jezdnię wschodnią), co ma związek 
z przygotowaniami do otwarcia dla ru-
chu ulicy Rostworowskiego. Po dru-
giej stronie placu budowy trwają prace 
związane z montowaniem elementów 
wyposażenia tunelu pod Witosa. Trwa-
ją też place związane z wykonywaniem 
nawierzchni i torowiska w tunelu pod 
Białymi Morzami.

Ścieżki rowerowe w ramach Trasy 
Zrównoważony i niskoemisyjny 

transport to główne cele, jakie przy-
świecają powstaniu wzdłuż Trasy Ła-
giewnickiej nowej linii tramwajowej. 
Ale ekologiczne podróże umożliwi tak-
że sieć ścieżek rowerowych.

Ścieżki rowerowe powstają na ca-
łym ciągu inwestycji. Łącznie ich dłu-
gość to ponad 3 km, podobnie ciągów 
pieszo rowerowych – to także ponad 
3 km. Nowe, dwukierunkowe ścieżki 
rowerowe zostaną odpowiednio wy-
dzielone i oznakowane. W obrębie 
skrzyżowania z linią kolejową i ulicą 
Zakopiańską ciągi rowerowe zostały 
poprowadzone w tunelach.

Teren nad tunelem, który prze-
biega pomiędzy ulicami Zakopiańską 
a Pszczelną (Ruczaj), będzie zagospo-
darowany w formie obiektów rekreacyj-
nych. Także na nim zostaną wydzielone 
ścieżki rowerowe i ciągi piesze. Nowa 
infrastruktura rowerowa zostanie po-
łączona z istniejącymi ścieżkami rowe-
rowymi. Rowerzyści będą mieli do dys-
pozycji także zadaszony parking na 100 
jednośladów i punkt do samodzielnych 
napraw rowerów. Te elementy zostaną 
zlokalizowane w rejonie pętli na Kur-
dwanowie.

Przypomnijmy koszt całości budo-
wy Trasy Łagiewnickiej to ponad 654,4 
mln zł netto. Wysokość dofinansowania 
UE na realizację linii tramwajowej wy-
nosi 97,56 mln zł. (UMK, TŁ, red)

Uchwała krajobrazowa przynosi efekt

Mniej reklam w mieście 

FOT. KRAKOW.PL

FOT. MAGICZNY KRAKÓW

FOT. TRASA ŁAGIEWNICKA
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Od lipca br. każdy 
Polak powyżej 40 roku 
życia, po wypełnieniu 
ankiety otrzyma e-skie-
rowanie i jednorazowy 
dostęp do bezpłatnego 
pakietu badań diagno-
stycznych.

Jak zgłosić się na badanie?
Do programu pilotażowego kwali-

fikują się osoby, które m.in odpowiedzą 
na pytania ankietowe programu pilota-
żowego za pośrednictwem:
• infolinii Domowej Opieki Me-

dycznej (DOM) 22 735 39 53
• lub Internetowego Konta Pacjenta 

(IKP) na www.pacjent.gov.pl
Na podstawie ankiety zostaną oce-

nione czynniki ryzyka. Świadczenia 
opieki zdrowotnej będą udzielane na 

podstawie skierowania w postaci elek-
tronicznej wystawionego przez system. 

Pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada re-

alizację badań diagnostycznych w for-
mie pakietów dedykowanych oddziel-
nie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu 
wspólnego.

Każdy uprawniony może skorzy-
stać z pakietu badań w punkcie, któ-
ry realizuje program „Profilaktyka 40 

PLUS”. Wystarczy, że 
zgłosi się do placówki 
z dowodem osobistym. 
Uprawnieni mają pra-
wo wyboru świadcze-
niodawcy spośród pod-
miotów, które zawarły 
umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia 

o realizację programu. Badania można 
wykonać w ramach medycyny pracy (w 
przypadku pracowników) lub w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
dla osób, które nie podlegają badaniom 
pracowniczym.

Program „Profilaktyka 40 PLUS” 
obejmuje Polaków od 40 do 65 roku 
życia. Więcej szczegółów, w tym wy-
kaz badań na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Zdrowia - www.gov.pl/web/
zdrowie/profilaktyka-40-plus.  (MZ, red)

www.kropka-gazeta.pl Zdrowie i Uroda

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

Odrobina Japonii w Skawinie

Zabiegi kosmetyczne na jesienną chandrę

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Plucha za oknem, dni coraz krótsze, a myśl o zbliżającej 
się zimie nie napawa optymizmem. Co roku na przełomie je-
sieni i zimy większość ludzi odczuwa skutki mniejszej ilości 
słońca. Śpimy coraz dłużej, ale uczucie wyspania pozostawia 
wiele do życzenia. Jak więc poradzić sobie z obniżonym na-
strojem i wrażeniem, że wszystko jest szaro-nijakie? Na to py-
tanie doskonale zna odpowiedź zespół specjalistów Instytutu 
Zdrowia i Urody Yasumi w Skawinie...

SHINRIN-YOKU – Japoński Spacer Po Lesie
To jedna z najbardziej popularnych w Japonii praktyk, 

która polega na „wchłanianiu leśnej atmosfery”. Naukowcy 
udowodnili, że wizyta w lesie zmniejsza poziom kortyzolu, 
czyli hormonu stresu, obniża poziom cukru we krwi i częstość 
skurczów serca (tętna). Zmniejsza depresję i gniew.

Gdy do lasu daleko, Japoński spacer po lesie, czyli masaż 
stemplami na bazie ryżu, olejku sosnowego oraz pichtowe-
go z jodły, ukoi nerwy, rozluźni mięśnie i wyraźnie poprawi 
nastrój.

TSUBOMI – Słodkie Odżywienie
To odżywczy zabieg na całe ciało na bazie wanilii, koko-

su i marakui idealny do każdego rodzaju skóry. Posiada sil-
ne właściwości odżywcze, nawilżające i przeciwstarzeniowe. 
Maska doskonale oddziałuje na zmysły, przynosząc ukojenie, 
odprężenie i relaks.

Zabieg rozpoczyna się peelingiem na bazie cukru trzci-
nowego i mleczka migdałowego, który usuwa martwe ko-
mórki naskórka i przygotowuje skórę na przyjęcie skład-
ników aktywnych zawartych w masce. W kolejnej fazie 
wmasowywana jest w ciało odżywcza maska Nourishing 
Sweet Body Wrap z dodatkiem kokosa, marakui, składni-
ków ryżowych i kaolinu. Zabieg kończy się aplikacją odżyw-
czego kremu do ciała.

Po zabiegu skóra jest odżywiona, nawilżona i zregenero-
wana, a także otulona zmysłowym zapachem wanilli i cze-
kolady.

JINJĀ – Imbirowy zabieg wyszczuplająco-antycellulitowy
Ten imbirowy zabieg z wykorzystaniem technologi elek-

trosauny stymuluje krążenie, przyspiesza redukcję tkanki 

tłuszczowej i cellulitu, a także oczyszcza organizm z toksyn 
powodujących m.in. powstawanie cellulitu. Hamuje proces 
rozkładu włókien kolagenowych, silnie ujędrnia i uelastycznia 
skórę. Jest idealnym wielokierunkowym zabiegiem pielęgnu-
jąco-odchudzającym. Świetnie sprawdza się wykonany nawet 
jednorazowo, jednak zaleca się powtórzenie zabiegu w celu 
spotęgowania efektu.

SENTAKU – Herbaciana ceremonia dla ciała
Detoksykujący zabieg na ciało poprzedzony japońskim 

rytuałem parzenia i picia herbaty. W początkowym etapie 
zabiegu prezentowany jest rytuał parzenia zielonej herbaty 
Sencha Sakura. Delektując się smakiem japońskiego napa-
ru, zanurzysz swoje zmęczone stopy w herbacianym napa-
rze. Chwila błogiego relaksu ukoi Twoje ciało, wyciszy duszę 
i przygotuje Cię do kolejnego etapu naszego rytuału. Wła-
ściwy zabieg rozpoczyna się peelingiem ciała, który złuszczy 
martwy naskórek, wygładzi i przygotuje skórę do absorbcji 
składników aktywnych. W dalszej części zabiegu nakładana 
jest maska zawierająca aż trzy rodzaje herbaty - zieloną, czer-
woną i białą. Herbaciany ekstrakt zawarty w peelingu i masce 
zadziała detoksykująco, antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie 
i antybakteryjnie. Wchłanianie skladników aktywnych z ma-
ski intensyfikuje zabieg rozgrzania w elektrosaunie. Rytuał 
kończy wmasowanie w odprężone ciało profesjonalnego kre-
mu. Zabieg wspomaga proces odchudzania, ujędrnia skórę 
oraz sprawia, iż staje się ona gładka i odżywiona.

Opracowanie:
zespół kosmetologów

YASUMI SKAWINA

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

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

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

Program Profilaktyka 40 PLUS 

Skorzystaj z nieodpłatnych badań
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Sąsiadująca z Dzielnicą VIII Dębniki Dzielnica X Swo-
szowice i należące do niej osiedle Kliny to prężnie rozwijająca 
się część Krakowa. Szybki wzrost liczby mieszkańców spowo-
dował, że w tej części miasta nastąpiła konieczność rozbudo-
wy infrastruktury oświatowej. 

Nowa szkoła ma odciążyć dwie sąsiednie placówki: Szko-
łę Podstawową nr 97 przy ulicy Doktora Judyma (Dzielnica 
X) oraz Szkołę Podstawową 53 przy ulicy Skośnej (Dzielni-
ca VIII).

1 września odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolne-
go i zarazem otwarcie Szkoły Podstawowej nr 14, w którym 
uczestniczył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Oferta 
„Czternastki” cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas 
tegorocznej rekrutacji – ostatecznie uruchomiono 22 oddzia-
ły, do których łącznie uczęszczać będzie 451 uczniów, nie tyl-
ko z rejonu, ale też z innych części miasta.

W jej nowoczesnym, doskonale wyposażonym i przestron-
nym budynku uczniowie mają do dyspozycji 24 sale lekcyjne, 

świetlicę, bibliotekę z czytelnią, jadalnię, boisko sportowe i salę 
gimnastyczną. To największa samorządowa inwestycja w tej 
części miasta, zrealizowana przez Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty. Jej całkowita wartość sięga 44 mln zł. 

Dyrektorem nowej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy 
Bartla 29 został Piotr Zaraska. Pełni on również funkcję rad-
nego Dzielnicy VIII Dębniki bieżącej kadencji. (UMK, red)

Od września zmienia się organizacja ruchu na moście 
Grunwaldzkim. W północnej części mostu, czyli na kie-
runku od Wawelu w stronę Centrum Kongresowego ICE 

Kraków, przywrócone zostają dwa pasy dla ru-
chu samochodowego. Ta decyzja ma uspraw-
nić wyjazd z centrum miasta.

Dotychczasowa organizacja ruchu na mo-
ście Grunwaldzkim uwzględniała drogi dla ro-
werów w dwóch kierunkach, tj. po obu stronach 
mostu.

Analizy natężenia ruchu przeprowadzo-
ne w ostatnich tygodniach wykazały jednak, że 
północna część mostu – kierunek od Wawelu – 
jest mniej wykorzystywana przez rowerzystów, 
w przeciwieństwie do części południowej (kieru-
nek od Hotelu Forum), gdzie ruch rowerowy jest 
o 50 proc. częstszy. Ma to swoje uzasadnienie, po-
nieważ od tej strony stykają się drogi wzdłuż ulicy 

Monte Cassino, z osiedla Podwawelskiego i ulicy Konopnickiej 
(z nowo otwartej kładki). Rowerzystów przejeżdża tu tyle, ile 
samochodów jednym pasem mostu. (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

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

Mpzp Skotniki–Południe

Złóż wniosek do projektu

Koperta życia to rekomendowana 
przez lekarzy i pracowników pogo-
towia ratunkowego inicjatywa skie-
rowana do osób starszych, przewle-
kle chorych, samotnych. Polega na 
umieszczeniu w specjalnie przygoto-
wanej kopercie najważniejszych in-
formacji o stanie zdrowia, przyjmo-
wanych lekach, alergiach, a także dane 
osobowe – w tym numer PESEL oraz 
kontakty do najbliższych. Informacje 
te w krytycznych momentach mogą 
pomóc uratować życie.

W kopertach życia znajduje się 
specjalna Karta Informacyjna, któ-
rą należy wypełnić i poprosić lekarza 
prowadzącego by zawarte w niej dane 
medyczne potwierdził podpisem i pie-
czątką. Do koperty można włożyć też 
ksero dowodu osobistego w celu pra-
widłowej identyfikacji koperty z jej 
właścicielem czy dołączyć kartę infor-
macyjną z pobytu w szpitalu lub inne 
istotne dokumenty dotyczące zdrowia, 
np. wyniki ostatnich badań. Pakiet z ta-
kimi informacjami najlepiej umieścić 
w lodówce – to miejsce, które z zało-
żenia znajduje się każdym domu i za-
razem jest łatwo dostępne.

Koperta życia i zawarte w niej in-
formacje są przeznaczone wyłącznie dla 
służb medycznych i ratowniczych.

Krakowscy seniorzy mogą odebrać 
koperty życia w kilku punktach miasta:
• Miejskim Centrum Informacji dla 

Seniorów (al. Daszyńskiego 19),
• Punkcie Informacji Urzędu Miasta 

Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 
3-4),

• Wydziale Polityki Społecznej 
i Zdrowia (ul. Dekerta 24, segment 
B, pok. 4 lub 5),

• Punkcie InfoKraków (os. Zgody 7).

Kartę Informacyjną można też po-
brać ze strony internetowej www.koper-
tazycia.pl. Przypominamy, że informacje 
o inicjatywach miasta skierowanych do 
seniorów można znaleźć na stronie in-
ternetowej Kraków Dla Seniora (www.
dlaseniora.krakow.pl). (UMK, red)

Klub Sportowy PODWAWELSKI 
działający od 20 lat na osiedlu Podwa-
welskim rozszerzył swoją ofertę progra-
mową o zajęcia sportowe dla seniorów. 
Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 
17.00 w siedzibie klubu przy ul. Ko-
mandosów 21 (w górnej Sali). Prowadzi 
je Dorota Lipka-Nowak - wieloletnia 
trenerka gimnastyki, tańca, fitness, po-
siadającą także uprawnienia w zakresie 
gimnastyki dla osób starszych.

- Celem naszego nowego projektu jest 
aktywizacja osób starszych z Dzielnicy VIII 
Dębniki, bo aktywność ruchowa w pewnym 
etapie naszego życia decyduje też o spraw-
ności psychofizycznej i wydolności fizjolo-
gicznej – mówi Dorota Lipka-Nowak 

i podkreśla - Zajęcia są grupowe, ale 
zwracamy uwagę na indywidualne moż-
liwości każdego seniora. Klub jest w pełni 
przygotowany do prowadzenia tak spe-
cjalistycznych zajęć. Dysponujemy salami 
z przyborami do gimnastyki i rekreacyjnych 
zajęć ruchowych - maty, piłki, wałki, taśmy, 
hantle, krzesła. Ćwiczącym seniorom Klub 
zapewnia też poczęstunek (wodę, kawę, 
herbatę, ciasteczka), ale najważniejsza dla 
nas jest miła atmosfera i energia, jaką dają 
wszystkim te wspólne spotkania. Seniorzy 
mogą liczyć też na karnety w wyjątkowo 
promocyjnych cenach.

Więcej informacji: KS PODA-
WELSKI ul. Komandosów 21 w Kra-
kowie, tel. 12 266-54-05. (red)

Zgodnie z przepisami prawa każdy może złożyć wnio-
sek do projektu planu miejscowego. Wnioski do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki–
Południe” można jeszcze składać w nieprzekraczalnym ter-
minie do 15 września br. Należy podać oznaczenie nierucho-
mości, której wniosek dotyczy, a także imię i nazwisko albo 
nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.
Wnioski można złożyć w formie:
• papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Mia-

sta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyj-
no-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpo-
średniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego 
pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku 
Urzędu Miasta Krakowa lub pocztą (na adres: Urząd Mia-
sta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mo-
gilska 41, 31-545 Kraków),

• elektronicznej, w tym za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, w szczególności poczty elek-
tronicznej (e-mail: wnioski-bp@um.krakow.pl) lub 
formularza zamieszczonego w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.kra-
kow.pl/planowanieprzestrzenne  oraz za pośrednic-

twem platformy usług administracji publicznej ePUAP. 
Szczegóły na www.bip.krakow.pl.  (UMK, red)

Gimnastyka dla Seniorów

Bądź sprawny i niezależny

Może uratować 

Koperta życia 

Most Grunwaldzki

Udrożnienie ruchu samochodowego 

Osiedle Kliny-Zacisze

Nowa szkoła oficjalnie otwarta

FOT. KS PODWAWELSKI

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. ZTP

FOT. BOGUSŁAW ŚWIERZOWSKI / KRAKOW.PL

ŹRÓDŁO: BIP
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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

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skawina 2021-2030

Trwają konsultacje społeczne

Na ulicy Krakowskiej powstaną trzy ronda

Od połowy września utrudnienia w ruchu

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

„Zawsze blisko, zawsze miło” to 
motto, a zarazem cel, który od lat stara-
my się realizować by sprostać wymaga-
niom naszych Klientów, być nowocze-
snym centrum handlowo-usługowym. 
Oprócz szerokiej gamy asortymentu 
oferowanego przez najemców repre-
zentujących różnorodne branże, stara-
my się także tworzyć miłą atmosferę 
i być miejscem, w którym nasi Klien-
ci – zarówno Ci dorośli, jak i najmłod-
si – znajdą coś dla siebie. Galeria przez 
wszystkie lata swojej działalności anga-
żowała się również w wydarzenia spor-
towe i kulturalne Gminy oraz w działal-
ność charytatywną. Warto więc śledzić 
nasz profil na Facebooku.

Galeria znajduje się w dogod-
nej lokalizacji w centrum miasta przy  

ulicy 29 Listopada w Skawinie. Do 
dyspozycji klientów jest podziemny 
parking . Budynek posiada windę i jest 
dostosowany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Na terenie Gale-
rii  znajdują się dwa bankomaty i wpła-
tomaty. Nowe Biuro Galerii Skawina 
znajduje się teraz po prawej stronie przy 
wjeździe na parking podziemny.

Zapraszamy do Galerii po zmia-
nach. Nowo otwarty market NETTO 
(w miejscu Tesco) oferuje wciąż nowe 
zaskakujące promocje, a w Chińskim 
Markecie każdy znajdzie coś dla sie-
bie. U nas nie tylko zrobisz zakupy dla 
domu czy rodziny, ale i smacznie zjesz, 
możesz też zadbać o sylwetkę oraz kon-
dycję fizyczną.

Zarząd Galerii Skawina

NETTO w Galerii Skawina

Zmieniamy się dla Was
REKLAMA

Jeszcze tylko do 19 września br. 
będą trwały konsultacje społeczne 
w zakresie projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Skawina na lata 2021-2030.

Urząd Miasta i Gminy Skawina 
zachęca do zapoznania się z dokumen-
tem oraz zgłaszania uwag i propozycji 
zmian w zakresie przygotowanego pro-

jektu, który zadecyduje o dalszym roz-
woju Gminy.

Dokument znajduje się na stronie 
internetowej gminy, w zakładce: miesz-
kańcy (pod zakładką - konsultacje spo-
łeczne.

Można też wziąć udział w plano-
wanym spotkaniu konsultacyjnym, któ-

re odbędzie się w formie spotkania sta-
cjonarnego we wtorek 14 września br. 
o godzinie 17.00 w sali Pałacyku „So-
kół” (ul. Mickiewicza 7 w Skawinie). 
Podczas spotkania, będzie można za-
dać pytania ekspertom i wziąć udział 
w dyskusji dotyczącej założeń ujętych 
w opiniowanym dokumencie. (UMiG)

15 września br. rozpoczną się prace 
związane z budową ronda turbinowe-
go na skrzyżowaniu ulic: Skotnickiej 
i Krakowskiej z DK44 - obwodnicą 
Skawiny. Zostanie zamknięty frag-
ment ulicy Krakowskiej, a ruch sa-
mochodowy będzie prowadzony ob-
jazdami.

W ramach inwestycji oprócz bu-
dowy dwupasowego ronda turbinowe-
go przebudowana będzie także ulica 
Wapowskiego. Wybudowane zosta-
ną: droga gminna nr 600947K, ciągi 
dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjaz-
dy indywidualne oraz zatoki i przy-

stanki komunikacji autobusowej. Roz-
budowane i wybudowane będą sieci: 
gazowa, teletechniczna, elektroenerge-
tyczna, wodociągowa, kanalizacji desz-
czowej. Powstanie kanał technologicz-
ny i oświetlenie uliczne.

Na początku października roz-
pocznie się także budowa dwóch rond 
na ulicy Krakowskiej między wiaduk-
tem a centum Skawiny. Pierwsze po-
wstanie na skrzyżowaniu z ulicą Po-
piełuszki, a drugie przy wjeździe na 
parking przy cmentarzu parafialnym. 
Na czas prowadzonych prac dla kie-
rowców samochodów osobowych zo-

stanie wyznaczony objazd przez ulicę 
Niepodległości oraz ulicę Kolejową. 
Komunikacja miejska będzie kurso-
wała na dotychczasowych trasach, lecz 
zmianie mogą ulec godziny odjazdów.

Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic 
Krakowskiej i Popiełuszki zastąpi sy-
gnalizację świetlną, co usprawni prze-
jazd i sprawi, że ruch będzie bardziej 
płynny. W ramach inwestycji powstanie 
także nowy przepust kanalizacyjny, któ-
ry poprawi bezpieczeństwo przeciwpo-
wodziowe oraz zminimalizuje ryzyko 
zalania ulicy.

 (UMiG)

POZIOM -1: parking podziemny
PARTER: market  NETTO, cukiernia  Rarytas,  Ha//oo  (naprawa i serwis  
telefonów), Poczta Polska
PIĘTRO 1:  OPALJubiler, pizzeria-restauracja  DaGrasso,  Chiński Market,   
paczkomaty InPost, Fitness Siłownia X-TREME FITNESS GYM Skawina
Od zewnątrz budynku Galerii znajdują się: Kurczak z Rożna-Frytki Belgijskie,  
PANEL-POL (drzwi, podłogi, okna), Biuro Galerii Skawina.

 #Startdozapisów do sekcji sportowych i artystycznych. 
W ofercie m.in.: tenis stołowy, crossminton, gimnasty-
ka korekcyjna, plastyka, taniec, teatr oraz zajęcia logope-
dyczne. Szczegóły na stronie CKiS.

 11 września – Dożynki Gminne - Msza Dożynkowa, 
godz. 15.00, Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawi-
nie.

 BABIE LATO to cykl muzycznych spotkań z piosen-
ką artystyczną, poetycką, a także autorską. Wstęp wolny. 
Recitale odbędą się na Rynku w Skawinie lub, w razie 
niesprzyjającej pogody, w Pałacyku „Sokół”:
– 10 września godz. 19.00  - Recital Małgorzaty 

Szybisty
– 17 września godz. 19.00 - Recital Cecylii Biel
– 15 października godz. 18.00 - Recital Julii Krzywoń

 18 września godz. 16.00 - Rynek w Skawinie

 Plenerowy Maraton Zumby, czyli 3 godziny świetnej 
zabawy.

 19 września - XVIII Bieg Skawiński organizowany 
przez UKS „Jedynka” przy współpracy z CKiS w Ska-
winie, w ramach którego odbędą się również: IX Bieg 
Skawiński na Rolkach, XII Mistrzostwa Polski Energe-
tyków, XI Mistrzostwa Gminy Skawina i IV Memoriał 
im. Tomasza Staszczaka.

 25-26 września - Zawody Mistrzostw Polski w Inline 
Alpine organizowane przez Stowarzyszenia Wspierania 
Sportu i Rekreacji „SKIMKA” przy współpracy z CKiS.

 Inline alpine to dyscyplina sportowa polegająca na połą-
czeniu jazdy na rolkach ze slalomem narciarskim. Prze-
jazdy odbywają się na czas.

 26 września - XII Pływackie Mistrzostwa Skawiny or-
ganizowane przez KS Optima przy współpracy z CKiS.

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

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

12 września - Park Miejski w Skawinie

Koncerty oraz gra terenowa dla małych i dużych
W niedzielę 12 września br. w godzinach 14.00 – 

18.00, w Parku Miejskim w Skawinie odbędzie się piąta 
już edycja Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 
Społecznych.

Lokalne stowarzyszenia, fundacje i grupy inicjatyw-
ne przygotowały szereg atrakcji, które pozwolą w praktyce 
poznać ich działania. Odbędą się między innymi: koncerty 
oraz gra terenowa dla małych i dużych. Będzie można zro-

bić swoją własną biżuterię i spróbować wydostać się z escape 
room’u. Poza pamiątkami z Izby Pamięci na odwiedzających 
czekać będą również inne atrakcje, jak geoceshing, rozpala-
nie ognia krzesiwem i przedstawienie teatralne. Będzie też 
można wziąć udział w grze stanowiskowej, która pozwoli 
dowiedzieć się jak najwięcej o organizacjach i grupach oraz 
wygrać ciekawe nagrody.

 (UMiG)
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Idealny dzień nie nadejdzie nigdy. Idealny dzień jest dziś, jeśli takim go uczynimy.
 HoratioW. Dresser (1866-1954) – amerykański pisarz
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POZIOMO:
 2) grono owoców
 4) spokrewniona z wielbłądem
 7) do przesiewania np. mąki
 8) etap procesu, stadium
 9) opowieść o dziejach rodu
11) gryzoń budujący tamy
13) odsłonięty, okazały balkon
15) mieszkanie lub restauracja
18) popularna marka przypraw
19) uzbrojony i opancerzony wóz 

bojowy
20) potocznie - sytuacja narażająca 

kogoś na wstyd lub śmieszność
24) choroba oczu 
27) pomór, epidemia
30) Wisła lub Warta
31) w sporcie - najlepszy wynik
32) popularna gra logiczna

PIONOWO:
 1) drzewo lub kłamstwo
 2) w znanym powiedzeniu – trafiła 

na kamień
 3) motyl budzący się o zmroku
 4) wysoka piłka w tenisie
 5) fryzura z Czarnego Lądu
 6) pokój w chacie
10) urzędnik sądu bez nominacji
12) metalowy arkusz
13) węgierskie wino
14) może być bezbramkowy
16) łaciata na łące
17) imię ukochanej Winicjusza 

z powieści „Quo vadis” 
Sienkiewicza

21) śpiewający poeta
22) myśl przewodnia
23) tlenek węgla
25) miasto we wschodnich Niemczech
26) pytanie mianownika
28) pamięć komputerowa
29) Wiktor, znany rysownik, 

prowadził program „Piórkiem 
i węglem”

S A L ON  Ł A Z I E N E K
I  W Y P OS A Ż E N I A  W N Ę T R Z

P n.-P t.  9:00-17:00   S b.  8:30-13:30

S KAWINA 
UL. T OROWA 16C

12 276 63 33 696 064 161
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowego filmu ze słynnej serii.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 16 września br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.

W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrody: zestawy klocków firmy PLAYMOBIL z serii  
„Jak wytresować smoka” m.in. Astrid i Wichura, Śledzik i Sztukamięs,  

Szpadka i Mieczyk, Sączysmark i Hakokieł.

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