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Wings to centrum edukacyjno-terapeutyczne,
którego celem jest wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci.
To także miejsce ciekawych zajęć pozalekcyjnych.
Ruszamy 1 stycznia 2022 roku.

PASAŻ RUCZAJ

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna ul. Raciborska
• ciekawe
zajęcia artystyczne i naukowe
17, Kraków
• imprezy urodzinowe
• treningi umiejętności społecznych
TEL. 12/ 658
52 28; 606 914 950
• gimnastyka mózgu
• integracja sensoryczna
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl
• wiele innych form kreatywnego
• zajęcia logopedyczne
pn.,wt. 10-18;
śr.,czasu
czw., pt. 12-19
spędzania
• trening słuchowy Johansena
• specjalny program dla dzieci wysoko wrażliwych,
z zespołem Aspergera oraz dla dzieci uzdolnionych

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

PROMIS

Więcej
informacji:
ŻALUZJE ROLETY

T:MOSKITIERY
512 929 181 FOLIE
wings@jci.pl

www.przedszkolejcji.pl
Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
ul. Bobrzyńskiego 14 Kraków-Ruczaj (przystanek Chmieleniec)

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23
e-mail: info@npa.pl  www.npa.pl

życzy
CENTRUM DERMATOLOGII CENTRUM ALERGIKA
dermatologia ogólna i estetyczna
testy skórne
redakcjadermochirurgia
miesięcznika
spirometria
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)
odczulanie
„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”
Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

& 12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl

GINEKOLOG

STOMATOLOG

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
WWW.STANMED.COM.PL
UL. CHMIELENIEC 19/U1, KRAKÓW-RUCZAJ

GABINET STOMATOLOGICZNY
BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Bliższe informacje: tel. 12 276 08 05

tel. 12 269 66 66 kom. 501 955 021
www.zaluzje.info

Z REKLAMĄ 10% RABATU

PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
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

M. Bobrzyńskiego

Chmieleniec

CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA
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Świąt wypełnionych miłością,
nadzieją, która nie gaśnie
i szczęściem, które trwa wiecznie

zatrudni
OPERATORÓW MASZYN PRODUKCYJNYCH
w wydziałach produkcyjnych
w ruchu ciągłym, 3-zmianowym systemie pracy

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
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Biblioteka
papieska CAMPUS
Grota Roweckiego

19a
19

GABINET GINEKOLOGICZNY

GABINET PRYWATNY
USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel
specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276

Freepik.com

Wings
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Niech te niezwykłe świąteczne chwile
będą źródłem woli czynienia życia
piękniejszym każdego dnia.
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Co? Gdzie? Kiedy?
Do 2 stycznia na Rynku Głównym w Krakowie

Jarmark Bożonarodzeniowy powrócił po przerwie
UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kraków

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

Kaufland
ul. Norymberska 1

ul. Babińskiego 69

ul. Komandosów 8

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

TERESKO

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

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

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

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

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

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

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

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42
Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a
Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

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

Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

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

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

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

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

Skawina

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11
Miejska Biblioteka
Publiczna w Skawinie
ul. W. Sikorskiego 18

ul. 29 Listopada 21

ul. Jana Pawła II 65
ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Torowa 16 C

FOT. JAN GRACZYŃSKI

Po roku przerwy, spowodowanej pandemią koronawirusa, na Rynek
Główny powrócił tradycyjny Jarmark
Bożonarodzeniowy, który potrwa aż do
2 stycznia 2022 r.
Warto przypomnieć, że targi bożonarodzeniowe w Krakowie uzyskały
wysoką renomę w Polsce i na świecie,
o czym świadczy wiele wyróżnień branżowych. Warto też dodać, że targi w Krakowie są jednymi z najstarszych w Polsce.
„Jest to miejsce, gdzie można znaleźć świąteczny prezent na każdą kieszeń. Po udanych zakupach wszyscy
mogą posilić się przy stoiskach gastronomicznych oraz zatrzymać przy estradzie, aby podziwiać występy zespołów

artystycznych” – zapraszają do odwiedzin Krakowska Kongregacja Kupiecka
oraz Realizator Firma Artim Sp. z o.o.,
organizatorzy wydarzenia.
W ramach tegorocznego Jarmarku kupcy z całej Polski prezentują towar w prawie 70 kioskach handlowych
i gastronomicznych, goszczą też kupcy
z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier, którzy sprzedają m.in. wędliny, sery i kiełbasy, chleb, biżuterię z tkanin i drewna,
rękodzieło z lnu i wełny, upominki, ceramikę itp.
Organizatorzy targów udostępnili
również kilka stoisk targowych, przeznaczonych dla miast zaprzyjaźnionych (w tym roku prezentują się Kijów

Szopki krakowskie

Wyjątkowe dzieła sztuki rękodzielniczej
Szopka krakowska daleko odbiega
od wszystkiego, co stworzyła w tej dziedzinie nie tylko Europa, ale i cały świat.
To smukła, wielopoziomowa, wieżowa
i bogato zdobiona konstrukcja, zrobiona z lekkich, nietrwałych materiałów.
Charakteryzuje się, zwłaszcza obecnie,
nagromadzeniem zminiaturyzowanych
elementów zabytkowej architektury
Krakowa, fantazyjnie przetworzonych
i połączonych. Szopka ma służyć za
godne miejsce przedstawienia wielkiej
tajemnicy Narodzin Syna Bożego.
Pierwsze szopki powstały w połowie XIX w. Tworzyli je cieśle, murarze
z podkrakowskich okolic, głównie ze
Zwierzyńca. Było to dla nich dodatkowe zajęcie w czasie martwego sezonu
budowlanego. W okresie świąt chodzili ze swymi szopkami po domach. Od
drugiej połowy XIX w. wśród murarzy
i robotników budowlanych w Krakowie zaczął powstawać swego rodzaju
odrębny cech szopkarzy.

FOT. BOGUSŁAW ŚWIERZOWSKI / KRAKOW.PL

Były dwa rodzaje szopek: małe, bez
teatrzyku, przeznaczone do postawienia
pod choinki i duże, dochodzące nawet
do trzech metrów, przystosowane do
odgrywania przenośnego lalkowego widowiska ze specjalnie pisanymi tekstami
i muzyką. Tradycja odgrywania jasełek
zanikła w czasie I wojny światowej. Dopiero w 1937 r. zorganizowano I Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską, który spowodował odrodzenie
się tradycji budowania szopek. Co praw-

i Lwów) oraz instytucji charytatywnych. Dochód ze sprzedaży produktów
i ozdób świątecznych na tych stoiskach
zasili skromne budżety tych instytucji.
Jak co roku na Jarmarku gości tradycyjne stanowisko Poczty Polskiej, gdzie
można nadać świąteczne kartki i listy.
Tegorocznemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu,jak zawsze towarzyszy
wiele imprez artystycznych, koncertów,
spektakli, prezentacji gmin i krakowskich szkół podstawowych.„Założeniem
jest, aby była to impreza kulturalno-
-handlowa, a nie odwrotnie” – podkreślają organizatorzy.
W sobotę 18 grudnia zaplanowano najbarwniejszą imprezą Jarmarku – Korowód Kolędniczy, w którym
weźmie udział wiele autentycznych
amatorskich folklorystycznych grup
kolędniczych. W tym dniu zespoły
folklorystyczne spotkają się przy krakowskim Barbakanie o godzinie 11:30,
następnie korowód przejdzie na Rynek,
gdzie na estradzie Jarmarku około godziny 12:00 zaśpiewa wraz z publicznością kilka kolęd. Następnie każdy
zespół będzie prezentował się w różnych punktach Rynku. Korowód od lat
przygotowuje Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Regionalny” w Krakowie. W tym samym dniu o godzinie
16:00 na estradzie będzie można zobaczyć występ grupy kolędniczej „Pleśnioki” z Pleśnej.
Szczegółowy program targów na:
www.kiermasze.com.pl
(UMK, red)
da nie udało się wskrzesić zwyczaju odgrywania przedstawień jasełkowych, ale
pojawił się zwyczaj budowania szopek
specjalnie na Konkurs. Muzeum Historyczne, organizator Konkursu i Wystawy Pokonkursowej, kolekcjonuje szopki
od 1945 r. i posiada najbogatszą w świecie kolekcję szopek krakowskich.
Szopki z tegorocznego konkursu
będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej od 6 grudnia do 27 lutego 2022 r., która w tym roku wraca, po
pięciu latach, do pałacu Krzysztofory –
Rynek Główny 35.

Wokół szopki – spacerem po Krakowie

Jak co roku już od początku grudnia szopki można oglądać na krakowskich placach i w parkach, w witrynach
sklepów, hoteli i restauracji, w galeriach
handlowych. 6 stycznia 2022 r. odbędzie
się wspólny spacer "Wokół szopki", który
poprowadzi dyrektor Muzeum Krakowa
Michał Niezabitowski. Indywidualnie
szopki można podziwiać w przestrzeni
miejskiej do 31 stycznia.
(red, źródło: muzeumkrakowa.pl)

www.kropka-gazeta.pl

3

Co? Gdzie? Kiedy?

11 grudnia – bezpłatny trening dla 6-latków

Trwają zapisy
Rodzicu! Zastanawiasz się nad wyborem szkoły i klasy? Masz wątpliwości
czy dziecku podoba się ta forma aktywności? Masz szansę to sprawdzić.
Klub Sportowy PODWAWELSKI zaprasza na bezpłatne treningi
przygotowawcze do pierwszej klasy
sportowej Szkoły Podstawowej Nr 25
w Krakowie. Szkolenie sportowe prowadzone jest w dwóch dyscyplinach:
AKROBATYKA i TANIEC.

Pierwszy mikołajkowy trening odbędzie się 11 grudnia br. o godzinie 11.00
w siedzibie Klubu Sportowego PODWAWELSKI przy ulicy Komandosów
21 w Krakowie (os. Podwawelskie). Należy zabrać strój i obuwie sportowe, dobry humor i koniecznie „coś mikołajowego”. Dla wszystkich ćwiczących Klub
przygotował prezenty. Obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału dziecka –
tel. 12 266 54 05 lub 501 702 640. (rp)

AUTORSKIE PROGRAMY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM
Kreatywni animatorzy zabiorą Twoje dziecko i jego przyjaciół na sportową przygodę.
W OFERCIE:
• 2 godziny dobrej zabawy
(na sali 300 m2, 80 m2 lub 40 m2)
• miejsce na poczęstunek
• prezent dla solenizanta i upominki dla gości
AKROBATYKA I TANIEC W WYKONANIU NAJMŁODSZYCH BUDZI SZCZEGÓLNY PODZIW FOT. KS PODWAWELSKI

Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie

Magiczne spotkanie ze Śnieżką
Lustereczko powiedz przecie, gdzie
jest jedna z najpiękniejszych wystaw
świetlnych na świecie? Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie zaprasza
na pełne magii spotkanie z Królewną Śnieżką i krasnoludkami. Instalacje
świetlne, atrakcje multimedialne, budki
fotograficzne i wiele innych atrakcji – to
wszystko czeka zarówno na dzieci, jak
i dorosłych. Rozświetlona kilkoma tysiącami kolorowych światełek wystawa jest czynna do 27 lutego 2022 r.
Po ogromnym sukcesie poprzedniej edycji, podczas której twórcy zaczarowali blisko 300 tys. zwiedzających, Ogród Świateł w Krakowie po raz
drugi rozbłysnął ponad pół milionami
kolorowych świateł LED. Na terenie
parku o powierzchni 6 hektarów czeka niemal 30 instalacji świetlnych oraz
atrakcje multimedialne w tematyce
jednej z najcudowniejszych baśni Braci
Grimm. Po przekroczeniu bramy wejściowej w formie ogromnej księgi, rozpoczyna się spacer po najważniejszych
momentach z opowiadania o Śnieżce
oraz codziennym życiu 7 krasnoludków. Odwiedzić można m.in: domek

krasnoludków w postaci 12-metrowego
tunelu świetlnego, kopalnię diamentów
czy choinkę multimedialną stworzoną
z 30 000 świateł LED, a także zobaczyć
pokazy laserowe.Nie zabraknie elementów grywalizacji dla najmłodszych oraz
wielu ciekawych photo pointów, które
pozwolą uwiecznić te magiczne chwile w postaci pięknych zdjęć i filmów.
Informacje o wystawie są dostępne
na stronie www.ogrodswiatel.pl oraz
na Facebooku.
(UMK, red)

FOT. GALERIA OGRODU ŚWIATEŁ

Krakowski Bieg Sylwestrowy – ruszyły zapisy

Dobra zabawa i szczytny cel
W ostatnim dniu roku, w samo południe, z Małego Rynku na trasę „Smoczej
Piątki” lub „Radosnej Dziesiątki” wyruszą uczestnicy 17. edycji imprezy. Po raz
kolejny kolorowy korowód pobiegnie
na rzecz Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.
„Smocza Piątka” (5 km) przeznaczona jest dla wszystkich chętnych,
a „Radosna Dziesiątka” (10 km) dla
osób pełnoletnich (w drodze wyjątku – za zgodą rodzica – dopuszczone
do biegu mogą być osoby które ukończyły 16 lat). Maksymalny czas przewidziany na pokonanie jednego z dwóch
dystansów to 90 minut.

Zapisy internetowe potrwają do 22
grudnia (do godz. 11.00). Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane
w biurze zawodów – 30 i 31 grudnia,
o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit startujących – ustalony na 1500
osób.
Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie zachęca do przebrania się
w fantazyjne stroje – mile widziane kostiumy nawiązujące do historii, tradycji i kultury Krakowa. Autorom najbardziej pomysłowych kreacji zostaną
przyznane nagrody finansowe i rzeczowe. Więcej na www.zis.krakow.pl.
(UMK, red)

KOSZTY
Zależne od ilości osób:
• grupy do 10 osób
• grupy do 15 osób
• grupy do 20 osób

ATRAKCJE „WIOSKI OLIMPIJSKIEJ”: skoki na trampolinie, skoki na dmuchanej ścieżce Air Truck,
badminton, speedball, tory zwinnościowe, chusta animacyjna, zabawa dużymi piłkami, bitwa na
makarony, konkursy z nagrodami, urodzinowy taniec, „podnoszenie ciężarów”, „laserowy tunel”, przeciąganie liny, zabawa w chowanego, poszukiwanie skarbów, turniej gry w piłkarzyki, gra w kręgle.
Imprezy tematyczne, imprezy w terenie, dodatkowe atrakcje np: piniata, możliwe po indywidualnej konsultacji.
Współpracujemy z fotografem sesji rodzinnych, który za dodatkową opłatą stworzy pamiątkowy
album będący bezcennym wspomnieniem.

KLUB SPORTOWY PODWAWELSKI

501 702 640
dorisaln@poczta.onet.pl
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Prezydent Jacek Majchrowski przedłożył Radzie Miasta projekt budżetu Krakowa na 2022 rok. Nad propozycją prezydenta pochylą się jeszcze
radni miejscy, którzy zapewne wprowadzą poprawki. Budżet powinien
zostać uchwalony do 31 grudnia br.,
a w szczególnych sytuacjach do 31
stycznia 2022 roku.
Projekt budżetu zakłada, że dochody miasta ogółem wyniosą 6 mld 288
mln zł – to kwota niższa o 1,54 proc. od
planu dochodów na rok 2021. Zmniejszenie dochodów jest konsekwencją
nowych rozwiązań podatkowych ograniczających udział samorządu w podatku PIT (element tzw. Nowego Ładu),
a także przekazania obsługi programu
„Rodzina 500 Plus”, a wraz z nią środków na wypłatę świadczeń do ZUS.
Wydatki miasta ogółem zaplanowano w wysokości 7 mld 048 mln zł.
Kwota ta stanowi 98,9% planu wydatków ogółem przyjętego rok 2021. Pula
środków na wydatki inwestycyjne ma
jednak pozostać na poziomie porównywalnym z tegorocznym.

Plan dochodów

Zgodnie z projektem na łączną
sumę dochodów miasta w 2022 r. składają się:
• dochody własne gminy (2 mld 263
mln zł),
• udział gminy w podatkach PIT
i CIT (1 mld 995 mln zł),
• subwencje i dotacje z budżetu państwa (1 mld 734 mln zł),
• środki ze źródeł zagranicznych (295
mln zł).
Duże znaczenie w łącznej sumie dochodów budżetowych ma kwota udziału w podatku PIT (to blisko 30 proc.
dochodów ogółem). Finansowym skutkiem tzw. Polskiego Ładu będzie jednak
ubytek tej kategorii dochodów nie tylko
w przyszłym roku, ale i w kolejnych latach. Kraków wylicza, że na zmianach
w systemie podatkowym tylko w 2022
r. straci około 450 mln zł – a w ramach
rekompensaty, czyli tzw. jednorazowej
subwencji, otrzyma jedynie 225 mln zł.
To oznacza, że ubytek wyniesie około
220 mln zł. Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w 2022 r. Kraków
spodziewa się z tytułu podatku PIT
kwoty 1 mld 766 mln zł.
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Projekt na 2022 rok
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Jeśli chodzi o procentowy udział
subwencji i dotacji w dochodach miasta
ogółem, to zmniejszy się on w 2022 r.
z 33 proc. do 27 proc. To skutek przeniesienia obsługi rządowego programu
„500 plus” do ZUS – samorządy będą
wypłacać te świadczenia tylko do końca maja 2022 r. Dlatego do budżetu
Krakowa dotacja celowa na to zadanie
trafi w wysokości 320 mln zł (w 2021 r.
było to ponad 700 mln zł). Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa pozostanie subwencja oświatowa –
w 2022 r. miasto otrzyma z tego tytułu
1 mld 045 mln zł. W przyszłorocznym
budżecie zaplanowano też dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
(126 mln zł) oraz dotację pochodzącą
z porozumień z innymi gminami na finansowanie kosztów usług komunikacji
zbiorowej świadczonych na rzecz gmin
ościennych (29 mln zł).
Wskutek wspomnianych zmian
w 2022 r. w budżecie miasta zwiększy
się udział dochodów własnych – czyli
tych, na których pozyskiwanie samorząd ma większy lub mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Stanowić one będą 36
proc. środków miasta. Najważniejszym
ich źródłem jest podatek od nieruchomości – choć jego stawki będą wyższe,
najprawdopodobniej i tak nie dorównają
rosnącej inflacji. Istotne są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
pozyskiwane głównie przy transakcjach
kupna-sprzedaży prawa własności, ich
wielkość zależy więc od sytuacji na rynku nieruchomości. Obecnie, ze względu
na wysokie ceny nieruchomości i dużą
liczbę transakcji, rosną środki pozyski-

wane przez miasto z tego tytułu. Wyższe
wpływy realizowane są także z podatku
od spadków i darowizn. Istotną część
dochodów własnych miasta (drugą pod
względem wielkości po podatku od nieruchomości) stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej –
transport publiczny mocno ucierpiał
w czasie pandemii, to tu odnotowano
największy spadek dochodów, obecnie
wykorzystanie komunikacji publicznej
stopniowo się zwiększa.
W ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Kraków otrzyma dofinasowanie na realizację trzech inwestycji: budowę Krakowskiego Centrum Muzyki,
budowę DPS przy ul. Praskiej i zagospodarowanie parku rzecznego „Ogród
Płaszów”.

Plan wydatków bieżących

Największa część wydatków miasta to wydatki bieżące. W 2022 r. przewidziano na nie kwotę 5 mld 673 mln
zł (o 1,4 proc. mniej niż w planie na rok
bieżący).
W tej strukturze pierwsze miejsce zajmuje edukacja i wychowanie.
Na przyszłoroczne wydatki w tej sferze miasto planuje przeznaczyć 1 mld
859 mln zł (dla porównania w 2021 r.
było to 1 mld 821 mln zł). Subwencja
oświatowa przekazywana z budżetu
państwa zabezpiecza tylko część potrzeb krakowskiej oświaty – w 2022 r.
Kraków otrzyma 1 mld 045 mln zł. Ponieważ wzrost subwencji nie dorównuje
rosnącym nakładom na edukację (m.in.
wynagrodzenia nauczycieli i koszty rzeczowe szkół), Kraków co roku i coraz
większą kwotą współfinansuje bieżące
zadania oświatowe środkami pochodzącymi z dochodów własnych.
W 2022 r. wzrosną wydatki bieżące
na transport i łączność – miasto planuje
je na poziomie 772 mln zł (plan na 2021
r. wynosił 729 mln zł). Natomiast wraz
z odejściem programu „500 plus”do ZUS
spadną wydatki bieżące miasta na wsparcie dla rodzin – do 576 mln zł (dla porównania w 2021 r. było to 985 mln zł).

Remont torowiska wzdłuż ulicy Zakopiańskiej

Zmiany w organizacji ruchu
Rozpoczęły się prace na torowisku
wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. W związku z robotami zostały wprowadzone
zmiany w organizacji ruchu drogowego, a także w kursowaniu autobusów
i tramwajów.
Zakres prac do wykonania jest spory. Roboty jakie zaplanowano to m.in.
wymiana torowiska na odcinkach od
węzła Łagiewniki do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej
do centrum Solvay – w sumie ok. 2,5
km pojedynczego toru. Dodatkowo
na samej pętli Borek Fałęcki zostanie przeprowadzona wymiana sześciu
zwrotnic, sieci trakcyjnej, sterowania
i ogrzewania zwrotnic, a także napawanie.

Zmiany w komunikacji miejskiej
Linie tramwajowe:

•

nr 8 – kursuje po skróconej trasie: „Bronowice Małe” – ... – ul.
Wadowicka – „Łagiewniki”

•
•

nr 19 – kursuje po skróconej trasie: „Dworzec Towarowy” – ... – ul.
Wadowicka – „Łagiewniki”
nr 22 – kursuje po skróconej trasie: „Kopiec Wandy” – ... – ul. Brożka – „Łagiewniki”

Linie autobusowe

•
•

nr 135 – zawieszona
nr 708 – zastępcza linia kursuje
po trasie: „Łagiewniki” – ul. Zakopiańska – „Borek Fałęcki” – co
5 minut w dni powszednie, co 7,5
minuty w dni powszednie w godzinach wieczornych oraz co 10 minut
w niedziele i święta.
• nr 735 – zastępcza linia kursuje po
trasie: „Podgórze SKA” – Powstańców Śląskich – Tischnera – Fredry
– Połomskiego – Turowicza – Witosa – Halszki i dalej po trasie linii
135 do „Golkowice Pętla” – kursuje z częstotliwością jak linia 135
Szczegóły na stronie Zarządu
Transportu Publicznego Krakowa.

W przyszłym roku procentowy
udział największych kategorii w strukturze wydatków bieżących ma przedstawiać się tak: edukacja – 32,8 proc.,
transport i łączność – 13,6 proc., rodzina – 10,2 proc., gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – 9,3 proc.

Inwestycje strategiczne i programowe

Plan na 2022 r. zakłada utrzymanie
wydatków majątkowych na poziomie
z roku 2021 (niewielki wzrost o 0,1%) –
będzie to kwota 1 mld 374 mln zł, z czego na sam program inwestycyjny zarezerwowano 1 mld 254 mln zł.
To, co ma się zmienić, to proporcje:
na inwestycje strategiczne miasto planuje
wydać o 31,7 proc. więcej – do 628 mln zł
(w planie na 2021 r. zapisano 476 mln zł),
natomiast o 20,7 proc. spadną wydatki na
inwestycje programowe – do kwoty 615
mln zł (z 776 mln zł w planie na 2021 r.).
Program inwestycyjny w pierwszej
kolejności zapewnia środki na finansowanie zadań zrealizowanych i kontynuowanych zgodnie z zawartymi
umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego)
oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych. W budżecie zostały również ujęte
zadania realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa.
Zakres inwestycji strategicznych –
czyli tych, których realizacja ma znaczenie w skali całego miasta – obejmie m.in.
następujące zadania: budowa Centrum
Muzyki, rewaloryzacja Muzeum Inżynierii Miejskiej, budowa Trasy Wolbromskiej, rozbudowa ul. Igołomskiej,
ul. Kocmyrzowskiej, al. 29 Listopada,
ul. Łokietka, budowa linii tramwajowych: Krowodrza Górka–Górka Narodowa, ul. Meissnera–Mistrzejowice,
Krowodrza Górka–Azory, modernizacja torowisk, budowa przystanku kolejowego SKA „Prądnik Czerwony” wraz
z parkingiem P&R, budowa węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R
„Bronowice”i terminalem autobusowym.
Inwestycje programowe są z reguły mniej kosztowne, ale nie umniejsza to ich wagi, ponieważ bezpośrednio
wpływają one na poziom życia mieszkańców, mają też stymulować bardziej
równomierny rozwój miasta. Nie sposób wymienić tu wszystkich zadań, ale

Ważność biletów

Bilety okresowe wykupione na linie
nr 8, 19 i 22 zachowują ważność na całej trasie linii nr 708. Bilety okresowe
wykupione na linię nr 135 zachowują
ważność na jej stałej trasie oraz na całej
trasie linii nr 735.

Zmiany w organizacji ruchu:

Na ulicy Zakopiańskiej zostaną wyznaczone buspasy – po jednym
w każdym kierunku. Zmian w orga-

w tej grupie znalazły się m.in. następujące przedsięwzięcia z obszaru:
• transportu: przebudowa ulic Fatimskiej, Królowej Jadwigi, rozbudowa ul. Czerwone Maki, Glinik,
Wrobela, Fortecznej, Agatowej, budowa wiat przystankowych, ścieżek
rowerowych, układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu, kładki
pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie, programy budowy chodników i modernizacji dróg;
• oświaty: kontynuacja budowy szkoły podstawowej na osiedlu Złocień,
rozbudowa kilku szkół, przebudowa
samorządowego przedszkola przy ul.
Jabłonkowskiej, adaptacja budynku
na os. Willowym 35 na potrzeby poradni, kontynuacja termomodernizacji budynków oświatowych;
• sportu i rekreacji: budowa hal sportowych (przy VIII LO, IX LO i SP
nr 151), budowa hali wielofunkcyjnej
na terenie SP nr 56, budowa boiska
sportowego na osiedlu Mogiła wraz
ze świetlicą środowiskową, program
rewitalizacji boisk przyszkolnych;
• zagospodarowania zieleni: zagospodarowanie parku Suchackiego,
terenu wokół Stawu Płaszowskiego,
parku rzecznego „Ogród Płaszów”,
parku wokół Dworku Matejki, modernizacja Plant krakowskich, skatepark przy ul. Kąpielowej, park
Zakrzówek, park Młynówka Królewska, park Kolejowy, rewaloryzacja parku Bednarskiego i Wzgórza
Lasoty, budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich;
• kultury i ochrony dziedzictwa: dostosowanie fortu „Łapianka” dla
potrzeb Muzeum Ruchu Harcerskiego, modernizacja fortu „Mistrzejowice” i budynku Teatru Ludowego, budowa Domu Kultury
przy ul. Koszykarskiej i Centrum
Kultury Ruczaj;
• pomocy i integracji społecznej: budowa DPS przy ul. Praskiej, modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej, ukończenie budowy DPS
przy ul. Widłakowej, przebudowa
i rozbudowa DPS im. Helclów.
Szczegółowy projekt budżetu na
2022 rok jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.
(UMK, red)
nizacji ruchu nie ma na skrzyżowaniu
z ulicą Kościuszkowców. Natomiast
w marcu 2022 r. zmiany mogą pojawić
się na skrzyżowaniu z ulicą Zbrojarzy.
Wszystkie dojazdy do posesji przechodzące przez torowisko zostaną wykonane od nowa (prefabrykowane płyty torowe). Na czas prowadzenia prac
zostanie zapewniony dojazd do posesji.
Remont potrwa do końca marca
2022 r., a jego koszt to około 14 mln zł.
(UMK, red)
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Witaminy A, B6, C, D3 i E

Zimowy alfabet odporności
Na odporność organizmu wpływa wiele czynników. Zrównoważona
dieta jest jednym z nich. Bywa jednak,
że organizm wymaga suplementacji,
co warto omówić ze swoim lekarzem.
Oto pięć witamin, które wspomogą
nas zimą: A, B6, C, D3 i E.
To polski biochemik Kazimierz
Funk wyodrębnił jako pierwszy ten rodzaj substancji, bez których nasz organizm nie może dobrze funkcjonować
i nazwał go w 1912 r. „witaminą”. Odkrywając kolejne, naukowcy nazywali je literami alfabetu, a kiedy okazało
się, że jedna witamina może mieć i kilkanaście postaci, pojawiły nazwy np.
witamina D3 lub B12. Witaminy są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, zachowania zdrowia i prawidłowego rozwoju. Wspomagają nasz organizm między innymi
jako koenzymy, czyli substancje wspierają enzymy np. trawienne. Bez nich nie
możemy rozłożyć białek, węglowodanów i tłuszczów na to, co nasz organizm potrafi wykorzystać. Od witamin
zależy odporność naszego organizmu,
produkcja czerwonych krwinek, a nawet szybkość myślenia.
Witaminy czerpiemy z pożywienia, ale to źródło nie zawsze wystarcza.
Warzywa i owoce sprzedawane zimą
nie mają takiej wartości jak latem, nie
wszyscy jedzą regularnie kiszonki czy
przestrzegają idealnie zrównoważonej
diety. Dlatego od chwili, gdy w latach
30-ych XX wieku zaczęto produkować
syntetyczne witaminy, cieszą się one popularnością.

Nie zastąpią zdrowych nawyków

Jeśli organizm dostaje za mało jakiejś witaminy, można najlepiej w porozumieniu z lekarzem rozważyć suplementację. Pamiętaj jednak, że witaminy
nie są cudownym środkiem na nieprawidłowy sposób żywienia, brak ruchu
i tryb życia zwiększający ryzyko chorób.
Witaminy w postaci suplementów
diety dostaniemy w aptece bez recepty, ale warto pamiętać, że ich produkcja nie podlega tak rygorystycznemu
nadzorowi, jak w przypadku leków.
Producenci, walcząc o nasze pieniądze,
przekonują nas w reklamach, że jedne są
skuteczniejsze od drugich, a wszystkie
zapewnią nam wspaniale samopoczucie
i zapobiegną chorobom.
Prof. dr hab. Hanna Kunachowicz z Instytutu Żywności i Żywienia
przestrzega przed nadużywaniem suplementów. Wyjaśnia, że z pożywienia może uzbierać dość potrzebnych
nam witamin, a suplementy dostarczają jakiegoś składnika nieproporcjonalnie więcej. Przykładowo, jeśli w ciągu
dnia zjemy niewielki pomidor, jabłko,
100 g ziemniaków, 200 g kiszonej kapusty, wypijemy szklankę soku pomarańczowego, to 700 g jedzenia da nam
razem 155 mg witaminy C. Przyjmując,
że część witaminy straciliśmy, źle przechowując potrawy lub gotując, to i tak
połowa zapewni nam tyle, ile wynosi
dzienne zapotrzebowanie dorosłego.
Szczególnie ostrożnie do suplementów diety tych między innymi
tzw. „na wzmocnienie” powinny podchodzić osoby przyjmujące wiele różnych leków, mogą bowiem wystąpić
niepożądane interakcje czy ryzyko

przedawkowania danej witaminy, a to
może być groźne dla zdrowia.
Witaminy dzielą się na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne
w wodzie. Nadmiar witamin rozpuszczalnych w wodzie (witaminy z grupy B, niacyna, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, witamina C) jest
wydalany z moczem, więc nie grozi
nam przedawkowanie. Witaminy rozpuszczane w tłuszczach (witamina A, E,
D, K) mogą być magazynowane w organizmie i trzeba bardziej uważać, by ich
nie przedawkować.
Jeśli sięgasz po syntetyczne witaminy, zażywaj je po posiłkach, najlepiej
po głównym posiłku dnia. Witaminy
rozpuszczane w tłuszczach potrzebują
posiłku z niewielką ilością tłuszczu (łyżeczka masła lub margaryny lub oleju).
Pozostałe popijaj czystą wodą.

C dobra na wszystko

Ma największe grono wyznawców,
którzy przypisują jej wszelkie możliwości lecznicze. Nie ma żadnego dowodu
naukowego na to, że leczy raka, ale na
pewno ma działanie przeciwzapalne
i antybakteryjne. Chroni przed chorobami serca i miażdżycy, poprawia odporność. Przez brak witaminy C marynarzom na żaglowcach wypadały zęby,
łamały się kości, rany nie goiły, cierpieli
na szkorbut. Od nazwy tej choroby nazywa się ją kwasem askorbinowym.
Witamina C jest niezwykle wrażliwa i rozpuszcza się w wodzie. Tracimy
ją, gotując potrawy, odgrzewając, a nawet krojąc czy rozmrażając zbyt szybko.
Dlatego najlepiej dostarczać ją w formie surowej jedząc owoce i warzywa,
a suplementować w przypadku przeziębienia czy grypy.
Objawy niedoboru witaminy C to:
• podatność na infekcje,
• zła krzepliwość krwi (siniaki, wylewy podskórne),
• osłabienie,
• wolniejsze gojenie się ran,
• anemia.
Organizm radzi sobie z jej nadmiarem, wydalając ją z moczem, ale osoby
z chorymi nerkami powinny uważać.

Słoneczna witamina D

Nasz organizm potrafi wytwarzać
witaminę D w skórze. Zimą jednak nie
ma słońca, a badania Instytutu Żywności i Żywienia dowodzą, że tylko 9%
Polaków ma wystarczający poziom tej
witaminy we krwi. Obowiązkowy kwadrans wystawienia się na słońce w okresie od kwietnia do września nie zapewni
nam witaminy D na wszystkie jesienno-zimowe miesiące, bo rozkłada się ona
w tkance tłuszczowej. Uzupełnienia jej
mogą więc potrzebować: osoby starsze,
dzieci, kobiety, w ciąży, osoby otyłe, ze
zdiagnozowaną osteoporozą czy z zespołami nieprawidłowego wchłaniania
lub biorące leki zaburzające metabolizm witaminy D.
Witamina D jest niezbędna dla mocnych kości i zębów, a także prawidłowego
poziomu wapnia i fosforu (a więc także
dla układu nerwowego). Ma też wpływ
na układ immunologiczny. Uznawana
jest za czynnik przeciwzapalny i immunomodulujący – wzmacniający odporności oraz czynności samonaprawcze
organizmu.
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Zdrowie i Uroda

Skutki niedoboru witaminy D to:
krzywica,
słabe, łamliwe kości (osteoporoza),
problemy z zębami,
dolegliwości ze strony układu mięśniowego,
• u małych dzieci problemy z przechodzeniem do postawy pionowej.
Przy stosowaniu suplementacji witaminy D należy pamiętać, że organizm
pozyskuje ją również z pożywienia.
Spośród żywności najlepszym jej źródłem są tłuste ryby, jaja oraz margaryny i tzw. miksy tłuszczowe, do których
w Polsce obowiązkowo dodaje się witaminę D. Witamina D jest rozpuszczalna
w tłuszczach, a jej nadmiar nie jest łatwo
wydalany z organizmu, dlatego jej dawkę
najlepiej ustalić z lekarzem, bo przedawkowanie może powodować m.in.:
• odkładanie się wapnia w tętnicach
i innych tkankach,
• utratę łaknienia,
• zaburzenia rytmu serca,
• nadpobudliwość,
• bóle głowy,
• kamicę pęcherzyka żółciowego,
• kamicę nerkową.
•
•
•
•

Lepiej razem niż osobno

Niektóre witaminy lubią swoje sąsiedztwo i organizm lepiej je przyswaja
w parze. Taką parą są A i E. Podobnie,
jak witamina C są przeciwutleniaczami,
zwalczającymi wolne rodniki i wzmacniają odporność organizmu.

Witamina A

Witamina A to inaczej retinol. Jej
prowitaminą są beta-karoten i inne
karotenoidy, które organizm zmienia
w aktywną witaminę. Zapewnia nam
prawidłowe widzenie, dobry stan skóry
i błon śluzowych, wzmacnia odporność
oraz wspiera metabolizm tłuszczów.
Jest w produktach zwierzęcych
m.in. w: mleku, maśle, jajach, wątrobie,
rybach morskich. W większości przypadków zapotrzebowanie na tę witaminę jest zaspokajane właściwą dietą. Karotenoidy są w produktach roślinnych.
Największe ilości beta-karotenu występują w warzywach i owocach o barwie
czerwonej, pomarańczowej oraz ciemnozielonej (marchew, brokuły, natka
pietruszki, szpinak, koperek, czerwona
papryka, dynia, morele, brzoskwinie,
śliwki). Witamina A i beta-karoten potrzebują tłuszczu, żeby nasz organizm
mógł je wchłonąć. W Polsce margaryny
do smarowania obligatoryjnie zawierają
witaminę A.
Niedobór A może być przyczyną:
• zaburzeń widzenia, w tym kurzej
ślepoty,
• problemów skórnych,
• zahamowania wzrostu u dzieci,
• niepłodności.
Nadmiar A powoduje:
• utratę apetytu,
• bóle kostno-stawowe,
• uszkodzenie tkanek,
• bóle głowy,
• wypadanie włosów,
• łamliwość paznokci,
• wady rozwojowe płodu.
Nadmierne dawki witaminy A mogą
gromadzić się w tkankach, powodując groźne dla zdrowia uszkodzenia.
W przypadku nadmiernego zażywania witaminy A w okresie ciąży może

dojść do nieodwracalnego uszkodzenia
płodu. Kobiety w ciąży i te, które mogą
zajść w ciążę, powinny również uważać na wszystkie kosmetyki zawierające
retinol, ponieważ wchłania się on przez
skórę. Beta-karoten w dawkach ponad
20 mg/dzień u osób palących może być
rakotwórczy.

Witamina E

Działa przeciwzakrzepowo. Narządy rozrodcze kobiet i mężczyzn potrzebują jej do prawidłowego funkcjonowania. Poza tym E sprzyja przyswajaniu
witaminy A oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Głównym jej źródłem są produkty roślinne: olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, oliwki, orzechy,
pistacje, migdały, a także nasiona słonecznika, dyni, sezamu oraz awokado,
rośliny strączkowe i kiełki pszenicy.
Niedobór E może powodować:
• rogowacenie i starzenie skóry
• osłabienie wzroku
• anemię
• bezpłodność.
Do niedoborów witaminy E dochodzi rzadko. Mogą one występować
np. u osób z zaburzeniami wchłaniania
tłuszczu czy chorych na abetalipoproteinemię.
Nadmiar E może powodować:
• przemęczenie
• bóle głowy
• problemy ze wzrokiem.
Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, bo należałoby połykać
przez dłuższy czas 1000 mg dziennie.

Serce i nerwy kochają B6

Witamina B6 bierze udział w aż
150 reakcjach enzymatycznych, dlate-

go jest tak ważna. Ma wpływ na pracę
mięśni i układu nerwowego, na ciśnienie krwi, pracę serca, działa przeciwzapalne i jest przeciwutleniaczem. Pomaga organizmowi przetwarzać białko,
węglowodany i tłuszcz. Jest niezbędna
dla produkcji hemoglobiny i pełni ważną rolę w transporcie tlenu. Uczestniczy
w tworzeniu przeciwciał, więc wpływa
na odporność organizmu.
Jest rozpuszczalna w wodzie i często znajduje się w suplementach diety
z magnezem, ponieważ razem obie substancje lepiej się wchłaniają. Znaczące
ilości B6 zawierają: mięso i przetwory,
niektóre ryby (np. łosoś, makrela). Dobrym źródłem są też produkty pełnoziarniste, suche nasiona roślin strączkowych (np. soi, fasoli). W warzywach
i owocach, mleku i przetworach mlecznych oraz jajach występuje w mniejszych ilościach.
Niedobory witaminy B6 mogą powodować:
• osłabienie,
• bezsenność,
• podenerwowanie,
• depresję,
• wzrost podatności na infekcje,
• miażdżycę,
• zmiany zapalne skóry,
• łojotok,
• zapalenie języka i jamy ustnej,
• zakłócenia pracy serca.
Organizm człowieka toleruje wyższe dawki witaminy B6. Jednak przy
dłuższym spożyciu (powyżej 2 g/dzień)
mogą wystąpić zmiany neurologiczne.
Niektóre objawy mogą być nieodwracalne. Dlatego witaminę tę należy stosować pod kontrolą lekarza.
(red, źródło: pacjent.gov.pl)

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL
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Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

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

W planach są dwa parki na Klinach

Można jeszcze składać uwagi

FOT. BIP.KRAKOW.PL

Podczas październikowej sesji
Rady Miasta Krakowa zostały podjęte
uchwały, dotyczące utworzenia dwóch
parków miejskich na Klinach. Jeden
z nich, o powierzchni 6,5 ha, zostanie
zlokalizowany w Dzielnicy X Swoszowice, natomiast drugi, o powierzchni
27 ha, w Dzielnicy VIII Dębniki.

Park w Swoszowicach ma powstać
w okolicy skrzyżowania linii kolejowej nr
94 z terenem południowej obwodnicy Krakowa. Natomiast drugi jest zbiorem sąsiadujących ze sobą czterech obszarów znajdujących się w Dzielnicy VIII Dębniki
pomiędzy ulicami Stanisława Działowskiego, Spacerowej i Komuny Paryskiej, a terenem południowej obwodnicy Krakowa.

Uwagi do obu planów można składać do końca tego roku. Należy wskazać nieruchomość, której wniosek dotyczy. Można je składać zarówno w formie
papierowej, jak i elektronicznej poprzez
formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej lub mailem na adres
e-mail: wnioski-bp@um.krakow.pl. Forma papierowa to złożenie pisma z wnioskiem w Punkcie Obsługi Mieszkańców
UMK (dzienniki podawcze, stanowiska
informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu
wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa. Można też wysłać pismo drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego,
ul. Mogilska 41, 31–545 Kraków.
Prace nad sporządzeniem obu planów dla tych parków prowadzi Wydział
Planowania Przestrzennego UMK.
Więcej informacji dotyczących parków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.krakow.pl.
(UMK, red)

Kraków ma już trzy odłownie dzików

Dwie z nich znajdują się w Dzielnicy VIII
Niedawno w Krakowie zostały uruchomione dwie dodatkowe odłownie,
które działają w okolicy ulicy Księcia
Józefa i przy ulicy Obrońców Tobruku.
Pierwsza pułapka została postawiona w lutym br. i znajduje się na ulicy Obozowej. Wszystkie lokalizacje dla
tych trzech urządzeń są ustalane na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Odłownie są mobilne, więc mogą być przewożone w różne części miasta. Dotychczas
udało się już złapać ponad 200 dzików.
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypomina, aby nie podchodzić zbyt blisko do
odłowni, gdyż zapach człowieka może
spłoszyć zwierzęta i nie będą chciały
wejść do pułapki.
Urządzenia pozwalają odłowić
zwierzęta w sposób humanitarny i bezpieczny. Pułapka jest sterowana elektro-

nicznie za pomocą aplikacji. W środku
umieszcza się przynętę, np. kukurydzę.
W momencie, gdy dziki wchodzą do
środka, urządzenie przesyła sygnał do
operatora, który obserwuje widok z kamery i zdalnie zamyka odłownię. Następnie obsługa jak najszybciej dojeżdża
na miejsce, aby przewieźć zwierzęta specjalnym samochodem w miejsce
ustalone z dzierżawcą danego obwodu
łowieckiego.
Dwie nowe odłownie zostały wykonane przez Pogotowie dla Dzikich
Zwierząt, które działa na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Łączny koszt ich
przygotowania, wraz z obsługą techniczną, to 90 tys. zł.
Przypomnijmy, że nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, gdyż takie zachowanie odzwyczaja je od samodzielnego
zdobywania pożywienia. Ważne jest

FOT. PIXABAY.COM

również, aby zamykać śmietniki i nie
zostawiać worków z odpadami obok
pojemników. Spotykając dzika pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić, ani usiłować karmić. Należy
zachować spokój i nie wykonując gwałtownych ruchów oddalić się. Jeżeli zauważymy świeże ślady dzików (zryty teren, tropy) należy zachować szczególną
ostrożność i czujność, a jeśli wiemy, że
w okolicy pojawiają się te zwierzęta, psa
powinniśmy wyprowadzać na smyczy.
Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi działania związane
z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi miejsc,
w których dochodzi do konfliktów
z udziałem dziko żyjących zwierząt na
terenie Krakowa. Ponadto, w ramach
kampanii „Przybijże łapę” powstały
materiały: filmy i ulotki publikowane na stronie internetowej Zwierzęta dzikie – Jestem Eko w Krakowie (www.jestemekowkrakowie.pl).
W materiałach są m.in. informacje,
jak zachować się w sytuacji spotkania
z dzikami oraz dlaczego nie należy
dokarmiać zwierząt na własną rękę.
W przypadku spotkania z dzikiem
należy powiadomić Straż Miejską Miasta Krakowa, dzwoniąc pod całodobowy telefon alarmowy 986. Zgłoszenia
umożliwią szybkie poinformowanie
działającego na zlecenie miasta pogotowia interwencyjnego ds. dzikich
zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego.
(UMK, red)

W parkach przy ulicy Grota-Roweckiego i Lubostroń

Hotele dla jeży na Ruczaju

FOT. ZZM W KRAKOWIE

Na Ruczaju w parkach: linearnym
Re-kreacja przy ulicy Grota-Roweckiego oraz przy ulicy Lubostroń powstały
hotele dla jeży. To nie jedyne udogodnienia dla tych pożytecznych zwierzątek. Zimowe kopce z liści są usypywane
w większości krakowskich parków podczas jesiennego grabienia.
Jeżowa posiadłość w parku linearnym na Ruczaju została wykonana z mat solnych, które stanowią jej
ściany. Środek natomiast w dolnej
części wypełniony jest ściętą trawą,
w górnej zagrabionymi w parku liśćmi. Wejście dla jeży zapewnione jest
poprzez wyższe zawieszenie jednej ze
ścianek. Powierzchnia nieruchomości
to ok. 50 m2.
Jeż jest największym ssakiem owadożernym w Polsce. Rozmiary tego
ssaka sięgają od 13,5 do 26,5 cm,
a waga wynosi od 800 do 1200 g. Jego
najbardziej charakterystyczną cechą
są igły. Na jego malutkim ciele można
doliczyć się od 6000 do 8000 szpilek
długości około 2 centymetrów. Kolce
to zmodyfikowane włosy. Wypełnione
powietrzem rurki są ostro zakończone.
Ich podstawa i wierzchołek mają kolor

biały. Środek jest koloru brązowo-czarnego. Czasami można spotkać jeża
albinosa, czyli takiego, którego kolce są
na całej długości białe. Specjalny układ
mięśniowy, do którego przyczepione są
igły, pozwala jeżowi w obliczu zagrożenia nastroszyć je i jednocześnie zwinąć
się w kłębek. Jeż jest samotnikiem łączącym się w pary tylko na okres godów. Jest świetnym pływakiem i wspinaczem, ale jego główną domeną są
nocne wędrówki. Potrafi przebyć nawet
2 kilometry w ciągu jednej nocy. Zwierzęta te są wszystkożerne, ale podstawowym składnikiem ich diety są robaki
ziemne, ślimaki i owady. Nie pogardzą płazami, jajami ptasimi, grzybami
i owocami. Chyba jako jedyny ssak potrafi zjadać ropuchy, gdyż jest niewrażliwy na ich jad. Słynie także z umiejętności polowania na jadowite węże,
np. żmije. Jeże można spotkać w lasach
liściastych, parkach czy zagajnikach.
Nie unikają również parków, działek
czy ogródków przydomowych. Ważne,
aby były tam drzewa i krzewy. W okresie aktywności jeże przebywają w ciągu dnia ukryte pod liśćmi, w jamkach
czy rozpadlinach ziemnych. Gdy tylko
nastąpi zmierzch, drepczą, poszukując
jedzenia, aż do świtu.
W październiku jeż zapada w sen
zimowy. Ten trudny okres spędza w wyścielonej norce ukrytej pod konarami
drzew lub liśćmi. Otulony mchem, trawą i liśćmi budzi się dopiero w kwietniu. Na ten czas jego metabolizm maksymalnie zwalnia – temperatura ciała
zmniejsza się z 36 °C do 1 °C, krew
dużo wolniej krąży, serce bowiem, zamiast bić 180 uderzeń na minutę, bije
tylko 20 razy. W czasie hibernacji działa
precyzyjna termoleguacja, która pozwala jeżowi zareagować, gdy temperatura
otoczenia jest zbyt niska. W takim przypadku system nerwowy jeża odbiera sygnał alarmowy i temperatura ciała podnosi się do 5 °C.
Warto nadmienić, że jeże w Polsce
są pod ochroną.
(red, źródło: lasy.gov.pl)
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

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

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

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

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
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5 grudnia godz. 17.00 – Hala Widowiskowo-Sportowa
(ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina)
SPEKTAKL MUZYCZNY
„KRYSZTAŁOWA KROLOWA ŚNIEGU”
To bajecznie kolorowe widowisko familijne
oparte na motywach baśni H. Ch. Andersena.
Muzyczny spektakl wzbogacony będzie efektami multimedialnymi, rozbudowaną przestrzenną scenografią oraz pięknymi kostiumami. Autorskie melodyjne piosenki
porwą publiczność do wspólnego śpiewania, a interaktywne momenty sprawią,
że mali widzowie staną się częścią tej historii. Więcej na www.ckis.pl.



11–12 grudnia – Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie
(ul. Żwirki i Wigury 17)
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SIATKARSKI
Turniej organizowany jest przez UKS Jedynka we współpracy z Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie. Sportowe emocje i dobra zabawa gwarantowane!



12 grudnia – Basen „Camena” (ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina)
V MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
To już kolejna odsłona zawodów pływackich organizowanych przez KS Optima
we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.



13 grudnia godz. 17.30 – sala teatralna w Pałacyku „Sokół”
(ul. Mickiewicza 7, Skawina)
TEATR DZIECIOM „Opowieść wigilijna”
Grudniowy czas przywołuje zapach choinki i pieczonych pierniczków…
„Opowieść Wigilijna” niewątpliwie będzie doskonałą propozycją na nadchodzący, wyjątkowy, bożonarodzeniowy czas. Spektakl oparty jest na jednej
z najsłynniejszych opowieści Karola Dickensa. Bohaterem opowiadania jest
Scrooge, stary kupiec, ponury samotnik nie lubiący ludzi i stroniący od nich.
Jego historię opowie Teatr Eden z Wieliczki.
Bilety w cenie: ulgowy 15 zł (obowiązuje dzieci od 2 roku życia), normalny 20 zł
do nabycia w kasie głównej CKiS, w kasie
Basenu Camena (parter) oraz Pałacyku „Sokół”, na godzinę przed spektaklem. Więcej
na www.ckis.pl.



18 grudnia godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (ul. Mickiewicza 7, Skawina)
„Tango” Sławomira Mrożka
Spektakl w wykonaniu Teatru MASKA, reżyseria Andrzej Morawa. Wstęp
na podstawie bezpłatnych wejściówek. Rezerwacja: tel. 12 276 34 64.



19 grudnia – Rynek w Skawinie
SPOTKANIE WIGILIJNE MIESZKAŃCÓW
W programie m.in.: przekazanie Światełka Betlejemskiego, wspólne śpiewanie
kolęd oraz występy artystyczne uczestników sekcji CKiS.

Rada Miejska podjęła uchwałę

Zmiany w opłatach za wywóz śmieci
Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga
dla mieszkańców, którzy kompostują
bioodpady oraz odpady zielone pozostanie bez zmian. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
wprowadzono ulgę w wysokości 6 zł.
Tą trudną i niepopularną, lecz konieczną decyzję podjęła Rada Miejska
na sesji, która odbyła się 24 listopada
br. Opłata za wywóz odpadów wyniesie
32 zł od osoby za odpady segregowane.
Oznacza to wzrost o 4 zł. Ulga 3 zł/os za
kompostowanie bioodpadów oraz odpadów zielonych pozostaje bez zmian.
Dla osób i rodzin o najniższych dochodach od stycznia zostanie wprowadzona
ulga w wysokości 6 zł. Szczegółowych
informacji dotyczących zwolnienia
z części opłat udziela Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

nych generuje największe koszty. Każda tona plastiku więcej ma szczególny
wpływ na wzrost opłat.

W przetargu została wyłoniona firma, która w 2022 roku będzie odpowiadała za wywóz i utylizację śmieci.

Coraz więcej plastiku

Mała konkurencja i rosnące ceny

System musi się bilansować

Od kilku lat cały kraj boryka się
z rosnącymi opłatami za wywóz śmieci. Setki miast i gmin w Polsce regularnie podnosi ceny za gospodarowanie
odpadami. Problem nie omija także
Gminy Skawina. Jednym z powodów
jest rosnąca ilość produkowanych przez
mieszkańców odpadów z tworzywa
sztucznego. W 2018 r. były to 874 tony.
W 2019 już 1019 ton. W 2020 były to
1123 tony. Według prognoz w 2021 r. ta
liczba wzrośnie do 1243 ton.
Ze wszystkich rodzajów odpadów,
to właśnie utylizacja tworzyw sztucz-

PORÓWNANIE CEN OBOWIĄZUJĄCYCH W 2021 ROKU ORAZ USTALONYCH W PRZETARGU NA 2022 ROK

„Rynek śmieciowy”został zmonopolizowany. W Małopolsce zajmuje się nim
zaledwie kilka firm, które mogą swobodnie dyktować ceny. Podwyżki świadczonych usług przedsiębiorstwa argumentują rosnącymi kosztami prowadzenia
działalności, podwyżkami pensji, cen
paliwa oraz prądu. Do organizowanych
przetargów przeważnie startuje pojedynczy oferent, który dyktuje bardzo wysokie
ceny. W praktyce każdy kolejny przetarg
oznacza podwyżkę. Gmina musi wyłonić
firmę zajmującą się gospodarką odpadami, gdyż w przeciwnym razie śmieci zalegną we wszystkich możliwych miejscach.

Zgodnie z przepisami prawa Gmina nie może zarabiać ani tracić na odbiorze śmieci. Wyższe ceny usług
przedsiębiorstw zajmujących się wywozem i utylizacją śmieci sprawiają, że
system gospodarki odpadami przestaje
być samowystarczalny i gdyby nie podjęta uchwała w przyszłym roku Gmina
mogłaby odnotować stratę w wysokości
prawie 1 mln 900 tys. zł. Podniesienie
opłaty o 4 zł/os sprawi, że system wciąż
będzie samowystarczalny, co pozwoli uniknąć w przyszłości radykalnego
zwiększenia stawek.
(UMiG)
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GRUDZIEŃ 2021
Całkiem malutka porcja słodyczy potrafi przepędzić wiele goryczy.
Francesco Petrarca (1304–1374) – wczesnorenesansowy pisarz, poeta, filozof i filolog włoski
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POZIOMO:
2) cząstka pierwiastka
4) wigilijna ryba
7) przeciwieństwo czerni
8) smaczna ryba słodkowodna
9) autentyczne zdarzenie
11) szereg powtarzalnych czynności
13) grzyb leśny
15) popularna gra w karty
18) lekceważąco o kimś zachowującym
się niepoważnie
19) w łazience
20) kraj kwitnącej wiśni
24) rzeczka, strumyk albo osiedle
w Dzielnicy VIII Krakowa
27) Iosif Dżugaszwili
30) potrawa z mielonego
mięsa kojarzona również
z niepowodzeniem
31) utwory pisane wierszem
32) tlenowy w wyposażeniu nurka
PIONOWO:
1) zwierzak Flinstonów
2) zaczyna grecki alfabet
3) kończy partię szachów
4) ciepłe przykrycie
5) kwadrat na szachownicy
6) piękne u jelenia
10) afrykańskie drzewo z kolcami
12) wiązany do koszuli
13) przyprawa do kiszenia ogórków
14) kicający futrzak
16) człowiek z marginesu, lump
17) błazen cyrkowy
21) miasto na Węgrzech lub
popularny sklep w Skawinie
22) gruszka lub jabłko
23) rzeka w tytule powieści
Czesława Miłosza
25) część nogi
26) wada wzroku
28) zdrobniale o solenizantce
z 21 stycznia
29) zespół Artura Gadowskiego
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – coś, co powinno zdarzać się jak najczęściej.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 10 grudnia br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagrodą są zestawy klocków firmy PLAYMOBIL m.in.:
Duży plac zabaw, Basen z prysznicem,
Smok Biała Furia oraz Żłobek.
Nagrody do odbioru w sklepie KLOCKOWO. Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia przekazania nagród
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