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REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

kalendarz wydań na: 
www.kropka-gazeta.pl

12 353-55-99 lub 501 585 591

Ostatni weekend marca Kraków już 
po raz dwunasty będzie pełen komikso-
wych wrażeń. Od piątku, 24 marca do 
niedzieli, 26 marca odbędą się spotka-
nia i warsztaty – także dla dzieci, spacery 
tematyczne, giełda i wystawy z udziałem 
twórców m.in. Rafałem Skarżyckim, Ju-
lianem Jelińskim (kanał YT Brody z Ko-
smosu), Sztywnym Patykiem, Virą Kor-
dobą czy Zanzimem.

12. edycja Krakowskiego Festi-
walu Komiksu to największa w Polsce 
południowej impreza skierowana do 
wszystkich miłośników historii obraz-

Dedykowana miłośnikom historii obrazkowych

12. edycja Krakowskiego Festiwalu Komiksu

Fot. materiały prasowe

kowych – małych, dużych, tych czyta-
jących i tych jeszcze tylko oglądających 
obrazki. W programie przewidziane są 
spotkania z twórcami z kraju i ze świa-
ta, znalazło się również miejsce na wer-
nisaże aż czterech wystaw, w tym po-
kazu z okazji 20-lecia komiksu Tymek 
i Mistrz oraz wystawy retrospektywnej 
podsumowującej 10-lecie pracy twórczej 
Anny Krztoń.

Na uczestników czeka także szereg 
warsztatów komiksowych oraz warsz-
taty cosplay, a także tematyczne space-
ry oraz giełda pełna rysunkowych albu-

mów, zeszytów, plakatów, pocztówek 
i gadżetów. Organizatorzy zapraszają 
do śledzenia Krakowskiego Festiwalu 
Komiksu na Facebooku.

(UMK, red)

Wystawa o zabawie i zabawa na wystawie

Trzepaki, Reksio, Atari

Czym i w co bawiły się dzieci w PRL-u?  
Jak formy i możliwości zabawy zmieniały 
się wraz z upływem czasu? A może nie-
które z nich wciąż są znane i popularne? 
O tym można przekonać się zwiedza-
jąc wystawę „Trzepaki, Reksio, Atari” 
w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum 
E). Można tu nie tylko oglądać i czytać, 
ale też dotykać, bawić się i doświadczać.

Pośród kilkuset eksponatów prezen-
towanych na wystawie można znaleźć 
m.in. celuloidowe lalki, misie-trociniaki, 
figurki żołnierzyków, zabawkowe pojaz-
dy i prawdziwe perełki, np. autentyczną 
lalkę filmową Misia Uszatka, oryginalne 
folie animacyjne, przedstawiające m.in. 
Bolka i Lolka oraz Reksia, grafiki Boh-
dana Butelki, jednego z najczęściej nagra-
dzanych polskich grafików i ilustratorów, 
autora komiksów i książek. Oczywiście 
nie mogło tu też zabraknąć trzepaka (ory-
ginalnego, z epoki) oraz komputera Atari.

Wspólna opowieść
Pośród eksponatów znajduje się wie-

le prywatnych pamiątek, w niektórych 
przypadkach opatrzonych wspomnie-
niami właścicieli. Ten zasób jest efek-
tem akcji „Podzielcie się z nami swoim 
dzieciństwem”, zapraszającej do współ-
tworzenia wystawy i przeprowadzonej 
przez muzeum od grudnia 2021 roku do 
marca 2022 roku.

Dwie ścieżki zwiedzania
Ekspozycję można zwiedzać dwiema 

ścieżkami – dla dorosłych i dla dzieci. Na 
ścieżkę dziecięcą składają się przestrzenie 
interaktywne oraz skierowane specjalnie 
do dzieci teksty. Przez ścieżkę prowadzą 
najmłodszych zwiedzających narrato-
rzy – Zosia i Antoś, którzy odbyli podróż 
w czasie do PRL-u i dzielą się swoimi spo-
strzeżeniami. Opowieść Zosi i Antosia 
jest wynikiem współpracy z grupą uczen-
nic i uczniów klas IV i V Szkoły Podsta-

Fot. Marcin Gulis/Muzeum Krakowa

Fot. Marcin Gulis/Muzeum Krakowa

wowej nr 52 w Krakowie, którzy stworzyli 
teksty przypisane Zosi i Antosiowi i zo-
stali ich lektorami. Wskazali też najcie-
kawsze ze swojej perspektywy eksponaty, 
które zostały wyróżnione aranżacyjnie.

− Wystawa składa się z ośmiu segmen-
tów, które można oglądać w dowolnej ko-
lejności. Opowiadają kolejno o zabawkach, 
o grach, klockach i układankach, o hobby, 
zabawach podwórkowych, czytelnictwie, 
ofercie kulturalnej skierowanej do dzieci. 
Dwa segmenty poświęciliśmy rozwojo-
wi technologicznemu. Te osiem segmen-
tów układa się w przestrzeni ekspozycji 
w kształt wiatraczka, który symbolizuje 

dziecięcą beztroskę, różnorodność i równo-
ważność elementów opowieści – wymienia 
Agata Klimek-Zdeb, kurator wystawy.

Symbole dzieciństwa w PRL-u
− Gdy rozmawiamy o dzieciństwie 

PRL-owskim w przestrzeniach miejskich, 
trzepak jest jednym z jego podstawowych 
symboli. To ośrodek życia podwórkowego, 
który symbolizuje też kreatywność. Okaza-
ło się przecież, że miejsce do trzepania dy-
wanów może pełnić wiele funkcji – tłuma-
czy kuratorka wystawy. I dodaje, że dwa 
kolejne słowa – klucze w tytule wystawy 
odnoszą się do zachodzących zmian.

Reksio nawiązuje do upowszechnia-
nia się telewizji, która zmieniła sposoby 
spędzania wolnego czasu w latach 60. 
i 70, a także rozwój technologiczny. To 
także pretekst, by przybliżyć na wystawie 
rodzimą twórczość (seriale animowane, 
książki, komiksy) i przemysł zabawkarski.

Z  kolei Atari to symbol lat 80. 
i zmian, które trwają do dziś. Jak zauwa-
żają organizatorzy wystawy, to wtedy po-
jawiły się magnetowidy, dzięki którym 
można było oglądać, co się chciało i kiedy 
się chciało, walkmany (pozwalające „za-
bierać” ze sobą ulubioną muzykę) i kom-
putery − w latach 80. przez wielu używa-
ne przede wszystkim do grania. Zaczęto 
wówczas przesiadywać u kolegów, żeby 
oglądać filmy lub grać. Ważnym elemen-
tem ekspozycji są także fotografie.

Wystawa dostępna będzie do  7 
stycznia 2024 r. (red, UMK)
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Bogaty program obchodów

2023 rokiem Wisławy Szymborskiej

„Gwiazdy dla autyzmu” – koncert charytatywny

Natalia Kukulska z orkiestrą Wieniawa

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wie-
dzy na Temat Autyzmu. Zwraca uwagę 
społeczeństwa na problemy i potrzeby 
osób z autyzmem. Z tej okazji 31 mar-
ca  odbędzie się koncert charytatyw-
ny „Gwiazdy dla autyzmu”. Na scenie 
Nowohuckiego Centrum Kultury przy 
alei Jana Pawła II w Krakowie wystą-
pią Natalia Kukulska i orkiestra Wie-
niawa. Cały dochód z imprezy zostanie 
przeznaczony na pomoc krakowskiemu 

Centrum Autyzmu i Całościowych Za-
burzeń Rozwojowych, m.in. na dodatko-
we wyposażenie ośrodka, organizację za-
jęć, wycieczek i treningów społecznych.

Oprócz świetnej zabawy, jednym 
z wielu celów koncertu jest też promowa-
nie wiedzy na temat autyzmu. Większo-
ść z nas nie wie i nie zdaje sobie sprawy, że 
statystycznie liczba osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu rośnie. Zaburzenia 
te utrudniają nawiązywanie kontaktów  

społecznych, komunikowanie się czy 
radzenie sobie podczas zmieniających 
się sytuacji życiowych. Wychodząc na-
przeciw rosnącemu problemowi zosta-
ną zorganizowane punkty informacyj-
ne, w których na wszelkie pytania będą 
udzielać odpowiedzi specjaliści. Koncer-
towi będzie towarzyszyć kiermasz oraz 
wystawa prac uczniów.

To już siódma odsłona koncertu 
„Gwiazdy dla autyzmu”. We wcześniej-
szych edycjach orkiestrze Wieniawa 
z podkrakowskich Raciborowic towa-
rzyszyli m.in. Kayah, Czesław Mozil, 
Mateusz Ziółko, Zuza Jabłońska, Ar-
tur Andrus, a także AbradAb i Rahim.

Wydarzenie poprowadzi krakowski 
kabareciarz Adam Grzanka.

Bilety są już dostępne w sprzedaży. 
Informacje i rezerwacja: Biuro Orga-
nizacji Widowni telefon: 12 644 02 66 
wew.  55, e-mail:  REZERWACJA@
NCK.KRAKOW.PL.

(UMK, red)

• • 22 kwietnia godz. 21.30 – Igrzyskowy Bieg Nocny
10-kilometrowy bieg, którego partnerem tytularnym została spółka Igrzyska Euro-
pejskie 2023 poprzedzi tegoroczną, jubileuszową odsłonę 20. Cracovia Maratonu. 
Start i meta na Rynku Głównym. Szczegóły na www.biegnocny.pl.

• • 22 kwietnia godz. 9.00 – Cracovia Maraton na Rolkach
Uczestnicy przejadą dystans 42 km i 195 m. Wystartują z deptaku przy al. 3 Maja, 
na wysokości Kamienia Papieskiego. Tam też będzie znajdować się meta. Trasa 
prowadzi wokół Błoń i liczy 12 okrążeń. Należy ją pokonać w czasie maksymalnie 
3 godzin, czyli do godz. 12.00 (połowę trasy – 21 km – należy pokonać w ciągu 
maksymalnie 90 minut, w innym przypadku trzeba opuścić trasę). Obowiązuje limit 
startujących – 300 zawodników. Informacje na www.cracoviamaraton.pl.

• • 23 kwietnia – 20. Cracovia Maraton
W biegu „z historią w tle” i ze startem na krakowskim Rynku Głównym będzie mo-
gło wziąć udział 6000 uczestników. Istnieje też możliwość zapisów drużynowych. 
Więcej informacji na www.cracoviamaraton.pl.

• • 13 maja – bieg „Pamiętaj z nami”
Już po raz dziewiąty ulica Pomorska – oddział Muzeum Krakowa – stanie się miej-
scem startu biegaczy, którym wojenna historia Krakowa, pamięć o pokoleniach ludzi 
wojny i okupacji oraz ich ofiarność nie jest obojętna. Z okazji biegu na pl. Bohaterów 
Getta (w godz. 11.00–14.00) przygotowano też program towarzyszący. Więcej na 
www.muzeumkrakowa.pl. (UMK, red)

Trwają zapisy

Krakowskie imprezy biegowe

Otwarcie parku Wisławy Szymbor-
skiej, specjalne pasmo podczas Festiwalu 
Miłosza, liczne wystawy i konferencje, 
wydanie „Wierszy wszystkich” i innych 

jubileuszu w Krakowie odbędzie się wiele 
wydarzeń; między innymi wystawa „Jar-
mark cudów” w Małopolskim Ogrodzie 
Sztuki i seria spotkań, debat, warsztatów 
muzyczno-artystycznych – na przykład 
podczas Wianków. Ważnym elementem 
obchodów będzie tegoroczny Festiwal Mi-
łosza ze specjalnym pasmem poświęconym 
poetce. Zaprosimy też na wielki weekend 
otwarcia parku Wisławy Szymborskiej, 
a  na jesień planujemy wysmakowany 
projekt koncertowy i album z gwiazda-
mi polskiego jazzu – zapowiada Robert 
Piaskowski, pełnomocnik prezydenta 
Krakowa ds. kultury.

W programie obchodów znajdzie-
my ponadto między innymi publikacje – 
w tym wydanie „Wierszy wszystkich” 
poetki, konferencje naukowe, podcasty, 
spacery tematyczne czy inicjatywy arty-
styczne proponowane przez instytucje 
kultury z Krakowa i innych miast oraz 
miejscowości w Polsce. Nie zabraknie 
też obchodów poza granicami kraju, na 

publikacji oraz kolekcja ubrań i gadże-
tów nawiązujących do twórczości no-
blistki − to wybrane punkty z bogatego 
programu obchodów Roku Szymbor-
skiej. Fundacja Wisławy Szymborskiej 
przedstawiła plan wydarzeń związanych 
ze świętowaniem 100. rocznicy urodzin 
poetki. Głównym partnerem obchodów 
jest miasto Kraków.

W listopadzie ubiegłego roku w wy-
niku starań Fundacji Wisławy Szym-
borskiej i miasta Krakowa Senat Rze-
czypospolitej Polskiej zdecydował, że 
Wisława Szymborska będzie patronką 
roku 2023. W tym roku przypada także 
100. rocznica urodzin poetki.

− Wisława Szymborska była nie tyl-
ko honorową obywatelką miasta Krako-
wa, ale też wyjątkową postacią dla kra-
kowskiego Parnasu twórców. Zawsze 
aktywnie włączała się w literackie życie 
nie tylko naszego miasta, a uniwersalny 
wymiar poezji Wisławy Szymborskiej po-
twierdzają tysiące czytelników. W ramach 

przykład we Włoszech, gdzie twórczość 
krakowskiej poetki cieszy się niesłabną-
cą popularnością. Wisława Szymborska 
będzie także patronką tegorocznej edycji 
Targów Książki w Krakowie, a w przed-
dzień rocznicy urodzin poetki na specjal-
ny piknik z „poetyckim praniem” zaprosi 
Biblioteka Kraków.

Kalendarz wydarzeń, informacje 
o wystawach i publikacjach książkowych 
planowanych na Rok Szymborskiej moż-
na znaleźć na aktualizowanej na bieżąco 

stronie Fundacji Wisławy Szymborskiej 
(www.szymborska.org.pl).

Przypomnijmy, Wisława Szym-
borska urodziła się 2 lipca 1923 roku 
w Kórniku w Wielkopolsce. Jest autor-
ką trzynastu tomów poetyckich, laure-
atką literackiej Nagrody Nobla, została 
uhonorowana najwyższym odznacze-
niem państwowym − Orderem Orła 
Białego. Jej wiersze przetłumaczono na 
ponad czterdzieści języków.

(UMK, red)

Prace konkursowe będą przyjmowa-
ne na skwerze przed klasztorem norberta-
nek na Zwierzyńcu przy ul. Kościuszki 88 
w Krakowie sobotę poprzedzającą Nie-
dzielę Palmową, czyli 1 kwietnia w godz. 
10.00-12.00. O godz. 12.00 autorzy tych 
prac zostaną przewiezieni na plac Szcze-
pański, a następnie w barwnym korowo-
dzie przemaszerują do pałacu Krzysz-
tofory na Rynek Główny 35, gdzie 
drzewka zostaną ustawione i będą ocze-

IX Konkurs Muzeum Krakowa

Drzewko emausowe
kiwać na ocenę jury. W tym roku prace 
można zgłaszać w aż sześciu kategoriach.

Drzewko emausowe nawiązuje do 
tradycyjnych drzewek życia, zabawek, 
które można było znaleźć na straganach 
dorocznego kiermaszu odpustowego na 
Zwierzyńcu. Miało bogatą symbolikę 
związaną z dawnymi obrzędami i zwycza-
jami mieszkańców podkrakowskich wsi. 
Więcej na stronie muzeumkrakowa.pl.

(red)
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http://www.cracoviamaraton.pl
http://www.muzeumkrakowa.pl
http://www.airbag.krakow.pl/
http://patrol.auto.pl/stacja-kontroli-pojazdow/
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Strefa Czystego Transportu w Kra-
kowie ma zacząć obowiązywać od 1 lip-
ca 2024 r. Będzie to wtedy jej pierwszy, 
jeszcze bardzo łagodny etap działania. 
Ten docelowy wejdzie w życie dopiero 
dwa lata później, tj. w roku 2026. Są jed-
nak właściciele aut, których ogranicze-
nia norm Euro czy rocznikowe pojaz-
dów nie będą obowiązywać. Wystarczy, 
że po prostu zarejestrują się w systemie, 
a część z nich przyklei jeszcze nalepkę.

Po 1 lipca 2024 r. do Krakowa będą 
mogły wjeżdżać samochody spełniające 
normy Euro 1 dla benzyny i Euro 2 dla 
silników Diesla, ale tylko te, które już te-
raz są zarejestrowane i nie zmienią wła-
ściciela przez najbliższe półtora miesią-
ca. Auto kupione i zarejestrowane po 1 
marca 2023 r., by wjechać do Krakowa po 
1 lipca 2024 r., będzie musiało spełniać 
już normy docelowe, czyli te, które wejdą 
już dla wszystkich za cztery lata (1 lipca 
2026 r. – Euro 3 dla benzyny oraz Euro 
5 dla diesli). Należy jednak zauważyć, 
że przyjmując uchwałę, miasto wzięło 
pod uwagę głosy mieszkańców wyrażane 
podczas konsultacji i zastosowało sporo 
wyłączeń.

Auta elektryczne, na wodór i gaz
Zacznijmy od zwolnień, które wy-

nikają już z ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. To przede 
wszystkim w oparciu o tę ustawę będzie 
uruchomiona krakowska strefa.

Ustawa zakłada, że od zakazu wjaz-
du do stref w Polsce wyłączone będą sa-
mochody elektryczne, napędzane wodo-
rem i gazem ziemnym.

Pojazdy uprzywilejowane
Od zakazu wjazdu do SCT wyłą-

czonych będzie również kilkadziesiąt 
samochodów należących miedzy inny-
mi do wszelkich służb mundurowych 
i ratowniczych, ale także samochody, 
którymi podróżują osoby z  niepeł-
nosprawnościami. Nie wszystkie też 
będą musiały być oznakowane specjal-
ną nalepką. Wyjątek będą stanowiły 
samochody osoby z  niepełnospraw-
nością, które będą musiały posiadać 
odpowiednie oznakowanie. Należy 
też podkreślić, że osoba z niepełno-
sprawnością może prowadzić auto sa-
modzielnie, ale może również podró-
żować jako pasażer.

Ustawa wyłącza też spod zakazu 
autobusy szkolne, cały transport sani-
tarny oraz wszelkie pojazdy realizujące 
zadania na rzecz zarządców dróg – czy 
to umożliwiające dokonanie napraw na-
wierzchni, czy tak zwane bieżące utrzy-
manie. Również te pojazdy, zgodnie 
z ustawą, nie muszą mieć nalepki.

Samochody osób starszych
Przy przyjmowaniu krakowskiej 

uchwały o SCT starano się zrównowa-
żyć jej skuteczność i oczekiwania z moż-

liwościami mieszkańców, a także osób 
odwiedzających miasto. Stąd w uchwale 
znalazły się kolejne wyłączenia, których 
już nie obejmuje ustawa.

Chodzi tu między innymi o samo-
chody, które należą do osób starszych. 
Nie będą zmuszone do wymiany aut, 
stąd każda osoba z rocznika 1952 i wcze-
śniejszych (czyli taka, która ukończyła 
co najmniej 70 lat najpóźniej 1 stycznia 
br.) będzie również zwolniona z przepi-
sów uchwały – o ile jednak sama będzie 
swój samochód prowadzić. Zastrzeżenie 
to ma uniemożliwić potencjalne oszu-
stwa i przerejestrowywanie aut na oso-
by starsze. Ponadto wyłączenie dotyczy 
tylko samochodów należących do senio-
rów, kupionych i zarejestrowanych naj-
później w lutym tego roku. Przy zmia-
nie auta po 1 marca br., nowe pojazdy 
kupowane przez takie osoby muszą już 
spełniać normy docelowe Strefy (Euro 
3/5). Należy dodać, że samochody senio-
rów, aby poruszać się po strefie, muszą 
być oznaczone specjalną nalepką. By ją 
uzyskać, trzeba będzie zarejestrować się 
w bazie i złożyć wniosek. Nalepka zo-
stanie dostarczona pocztą na wskazany 
adres. Rejestracja ma rozpocząć się jesz-
cze w tym roku.

Pojazdy specjalne
Uchwała wyłącza też spod zapisów 

strefy tak zwane pojazdy specjalne. Co 
to są za samochody, dokładnie opisuje 

Stawki dla kierowców posiadających Kartę Krakowską, a także płacących wy-
łącznie przez aplikację

Stawki dla kierowców, którzy nie posiadają Karty Krakowskiej

(red, UMK)

Radni Miasta Krakowa przyję-
li zmiany w uchwale dotyczącej Strefy 
Płatnego Parkowania.

Zmienią się opłaty za parkowanie 
w każdej z podstref. Będą one wyższe dla 
turystów, a niższe dla mieszkańców Kra-
kowa, którzy płacą podatki i posiadają 
Kartę Krakowską. SPP będzie obowią-
zywała – tak, jak do tej pory – od ponie-
działku do soboty w godz. 10.00-20.00. 
Nadal nie trzeba będzie płacić za parko-
wanie w niedzielę. Nie został zmieniony 
też abonament mieszkańca. Tak jak do 

Kraków

27 lutego br., podpisano umowę naj-
mu Stadionu Miejskiego im. Henryka 
Reymana przez spółkę Igrzyska Euro-
pejskie 2023. Na obiekcie odbędą się ce-
remonie otwarcia i zamknięcia imprezy, 
a także zostanie rozegrany turniej rugby 
7 kobiet i mężczyzn.

Spółka Igrzyska Europejskie wyna-
jęła stadion na okres od 8 czerwca do 5 
lipca. Ustalone zostały również zasady 
korzystania z obiektu przez stałych na-
jemców pomieszczeń biurowych i TS 
Wisła Kraków SA.

Dokumenty podpisali dyrektor Za-
rządu Infrastruktury Sportowej w Kra-
kowie Krzysztof Kowal oraz prezes 
zarządu spółki Igrzyska Europejskie 
2023 Marcin Nowak i wiceprezes Mi-
chał Langer.

Aktualnie na stadionie prowadzone 
są prace modernizacyjne na potrzeby III 
Igrzysk Europejskich Kraków-Małopol-
ska 2023, zgodnie z umową podpisaną 
z firmą Eiffage Polska Budownictwo SA.

– Trwa modernizacja stadionu. Ter-
min wykonania prac jest niezagrożony. 
Zmieni się elewacja stadionu, będzie po-
prawa energooszczędności, wymiana cen-
tral wentylacyjnych, innych instalacji. 
Udostępnimy stadion prawie na miesiąc. 
Mam nadzieję, że będzie godną areną 
imprezy, którą Kraków pokaże nie tylko 

Fot. Maciej Grzyb/krakow.pl

Fot. domena publiczna

Strefa Płatnego Parkowania w Krakowie

Radni podjęli uchwałę o zmianach

Krakowski Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Oficjalną areną Igrzysk Europejskich

A B C
za pierwszą godzinę postoju 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł
za drugą godzinę 7,00 zł 6,00 zł 4,00 zł
za trzecią godzinę 8,00 zł 7,00 zł 4,00 zł
za czwartą i kolejne godziny 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł

A B C
za pierwszą godzinę postoju 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł
za drugą godzinę 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł
za trzecią godzinę 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł
za czwartą i kolejne godziny 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł

Fot. Grawit Nosiadek/ZIS

Strefa Czystego Transportu

Kogo zapisy nie będą dotyczyć?

tej pory mają płacić 10 zł miesięcznie. 
Utrzymany został także abonament dla 
mikroprzedsiębiorców. Nastąpi również 
rozszerzenie strefy.

Kolejną zmiana polega na przeka-
zaniu wpływów pochodzących z opłat 
w  100  proc. na poprawę publicznego 
transportu zbiorowego, budowę lub prze-
budowę infrastruktury pieszej, rowerowej 
lub zieleń i zadrzewienia w gminie.

Zmiany stawek wejdą w życie w maju, 
a rozszerzenie strefy nastąpi w przyszłym 
roku.

w Europie, ale i na świecie – informuje 
dyrektor Zarządu Infrastruktury Spor-
towej w Krakowie Krzysztof Kowal.

– Nikt nie wyobraża sobie najwięk-
szej imprezy sportowej w historii Polski 
i największego wydarzenia sportowego 
2023 roku w Europie, a może i na świe-
cie, bez Stadionu Miejskiego im. Henryka 

Reymana. Stąd pomysł organizacji na tym 
obiekcie ceremonii rozpoczęcia III Igrzysk 
Europejskich 21 czerwca oraz oficjalnego 
zamknięcia 2 lipca. A pomiędzy tymi wy-
darzeniami czegoś sportowego – turnie-
ju rugby 7 kobiet i mężczyzn. Krakowski 
stadion będzie sercem imprezy – dodaje 
prezes zarządu spółki Igrzyska Euro-
pejskie 2023 Marcin Nowak.

Umowa opiewa na kwotę 1 950 000 zł 
netto za cały okres najmu.

(red, UMK)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury. 
Znajdziemy tam: food-trucki, samocho-
dy kempingowe, karawany pogrzebowe 
czy pojazdy zarejestrowane jako „pogoto-
wie techniczne/warsztat”. Jeśli więc ktoś 
posiada odpowiednią adnotację w dowo-
dzie rejestracyjnym, mówiącą o tym, że 
jego samochód jest takim pojazdem spe-
cjalnym, będzie mógł nim jeździć po SCT, 
bez względu na datę produkcji czy normę 
Euro silnika. Będzie jednak musiał wy-
stąpić odpowiednio wcześniej o wydanie 
nalepki.

Samochody zabytkowe
Miłośnicy i kolecjonerzy starych, 

zabytkowych samochodów też nie będą 
podlegać nowym regulacjom. Uchwa-
ła wyłącza spod zakazu wjazdu do SCT 
pojazdy historyczne. Ich definicja w tym 
przypadku została zaczerpnięta z usta-
wy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli. Chodzi tu o po-
jazdy co najmniej 40-letnie, mające wła-

śnie szczególną wartość historyczną lub 
zarejestrowane jako pojazdy zabytko-
we. Właściciele tych samochodów mu-
szą mieć jednak do okazania dokument 
potwierdzający zaliczenie pojazdu do 
kategorii pojazdów historycznych. Auta 
te muszą być też oznaczone wspomnianą 
wcześniej nalepką.

Ostatnim z wyłączeń, jakie przewi-
duje uchwała, to wyłączenie obejmujące 
motocykle i pojazdy trójkołowe. Spalają 
one znacznie mniej paliwa niż samocho-
dy, spotkać je też można na naszych uli-
cach zdecydowanie rzadziej niż osobów-
ki, nie mają więc one znaczącego wpływu 
na jakoś powietrza w Krakowie, a to wła-
śnie polepszenie jakości powietrza było 
głównym motorem wprowadzenia Stre-
fy Czystego Transportu.

Badania potwierdzają, że spaliny sa-
mochodowe mają zdecydowanie nega-
tywny wpływ na nasz organizm. Przy-
kłady z innych miast, które wprowadziły 
SCT (a podobne strefy wprowadziło już 
ponad 300 ośrodków w samej tylko Eu-
ropie) pokazują, że jest to bardzo sku-
teczne narzędzie w walce o czyste po-
wietrze. Także i w Krakowie szacuje się, 
że dzięki wprowadzeniu strefy znacznie 
poprawi się jakość tego, czym oddycha-
my. Oczekiwać można (bazując na wy-
nikach badań rzeczywistej emisji spalin 
z 2019 r.), że po wdrożeniu drugiego eta-
pu SCT, czyli po 1 lipca 2026 r., spadek 
emisji tlenków azotu wyniesie ok. 48% 
w porównaniu z rokiem 2019, zaś spadek 
pyłów ok. 82%, również w porównaniu 
z rokiem 2019.

(red, UMK)

http://http://karawan.pl/
https://zis.krakow.pl/podpisano-umowe-z-wykonawca-modernizacji-stadionu-miejskiego-im-henryka-reymana-na-potrzeby-iii-igrzysk-europejskich-krakow-malopolska-2023?category=3&hl=pl
https://zis.krakow.pl/podpisano-umowe-z-wykonawca-modernizacji-stadionu-miejskiego-im-henryka-reymana-na-potrzeby-iii-igrzysk-europejskich-krakow-malopolska-2023?category=3&hl=pl
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH GABINETÓW WODOROTERAPII

Zobacz wszystkie lokalizacje

Wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spaliny szkodzą zdrowiu dzieci

Inhalacje wodorem molekularnym

Naturalna terapia prosto z Japonii

Badania krakowskich naukowców 
dowodzą, że samochodowe spaliny bar-
dzo źle oddziałują na dzieci.

Smog wydostający się z rur wydecho-
wych samochodów szkodzi dziecięcym 
mózgom. Tak wynika z badań naukow-
ców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Smog, a szczególnie dwutlenek azotu 
(NO2), sprawia, że dzieci mają pogorszoną 
uwagę i osłabione zdolności poznawcze – 
wyjaśnia w oficjalnym komunikacie Mi-
kołaj Compa z Instytutu Psychologii UJ, 
jeden z autorów badania. – Główne źró-
dła emisji NO2 to samochody, zwłaszcza te 
z silnikiem diesla.

Już wcześniej naukowcy w ramach 
projektu „Neurosmog” (gdzie analizują 
wpływ smogu na mózgi dorastających 
dzieci) udowodnili, że zanieczyszczone 
powietrze wpływa na rozwój choroby  

Alzheimera i Parkinsona. Najnowsze 
badania sugerują jednak, że wpływ smo-
gu może mieć również skutki „tu i teraz”, 
a w krótkim okresie spaliny wydobywa-
jące się z rur samochodów z silnikiem 
diesla mogą być nawet bardziej szkodli-
we niż tzw. kopciuchy.

Dlaczego?
Jak wyjaśniają w komunikacie na-

ukowcy:
– Smog jest mieszaniną różnych 

związków chemicznych i  pyłów. My 
w naszej analizie skupiliśmy się na stę-
żeniu neurotoksycznego gazu NO2 oraz 
pyłów PM10. Źródłem tego pierwszego 
są samochody, zwłaszcza starsze modele 
z silnikiem diesla. Natomiast pyły PM10 
powstają przede wszystkim w piecach cen-
tralnego ogrzewania opalanych węglem – 

mówi prof. Marcin Szwed, kierow-
nik projektu „Neurosmog”.

Dzieci, które bada-
no, poddano prostemu 

testowi. Musiały one 
powiedzieć, w którą 
stronę komputero-
wego ekranu pły-
nie wybrana rybka. 
Wyniki pokazały, 
że w dni, kiedy od-
notowano wysokie 
stężenie NO2, dzie-

ci znacznie gorzej ra-
dziły sobie z  tym za-

daniem – następowało 
pogorszenie uwagi i zdol-

ności poznawczych. Ich 
mózg musiał wykonywać 

znacznie więcej pracy, by określić kie-
runek – piszą w komunikacie naukowcy.

To może przekładać się na gor-
sze efekty w nauce, ale też na problemy 
z wykonywaniem zwykłych codziennych 
czynności. Wyniki, ich skala, zaskoczy-
ły nawet samych badaczy, którzy chcąc 
sprawdzić wyniki, powtarzali test. „Bez 
zmian” – opisuje prof. Szwed.

– Wiem, że czasy są ciężkie i że to nie 
ludzie, którzy codziennie muszą dojechać do 
pracy albo zawieźć chorą mamę do lekarza, 
powinni zapłacić za to, że koncerny samo-
chodowe w Europie postawiły na osobówki 
z silnikami diesla, które trafiają do Polski 
i trują na potęgę – podkreśla w przytacza-
nym komunikacie prof. Szwed. I dodaje:

– Mamy nadzieję, że nasze badanie 
poruszy serca i sumienia, żebyśmy nie od-
puszczali walki ze smogiem. Jeśli do nie-
przekonanych nie docierają argumenty 
o dalekosiężnych skutkach smogu, to być 
może dowody na natychmiastowy wpływ 
smogu na dzieci bardziej pobudzą wy-
obraźnię i zmotywują do szybkiego i kom-
pleksowego rozwiązania problemu.

Przypomnijmy: dwutlenek azotu 
jest gazem, który roznosi się w niewiel-
kiej odległości (do około stu metrów) od 
dróg. O jego stężeniu decyduje to, jakie 
spaliny wydobywają się z rur samocho-
dów jeżdżących tymi drogami. Strefa 
Czystego Transportu ma pomóc usu-
nąć z ulic Krakowa pojazdy emitujące 
najwięcej dwutlenku azotu. Szacuje się, 
że średnie stężenie tlenków azotu spad-
nie po wprowadzeniu jej drugiego etapu 
(w roku 2026) o około połowę w porów-
naniu z rokiem 2019. (UMK, red)Fot. Freepik.com

Czym jest wodór molekularny? Wo-
dór molekularny (H2) jest to najprostszy 
i najlżejszy związek chemiczny składa-
jący się z dwóch atomów wodoru. Dzię-
ki niewielkim rozmiarom, wodór może 
przenikać głęboko do komórek w orga-
nizmie. Gaz ten wykazuje właściwości 
medyczne, które czynią go obiecującym 
środkiem terapeutycznym.

Wodoroterapia została przebadana
Wodór cząsteczkowy pojawił 

się w  medycynie klinicznej dopiero 
w 2008  roku, ale prace nad wodoro-
terapią trwały już znacznie wcześniej. 
W 1975 roku, naukowcy z Baylor Uni-
versity opublikowali badania, w których 
ustalono, że wodór cząsteczkowy uzna-
wany kiedyś za obojętny biologicznie, 
może mieć jednak działanie lecznicze.

Dotychczas przeprowadzono ponad 
150 badań dotyczących leczenia wodorem 
i dostępnych jest ponad 1500 artykułów 
naukowych na ten temat. Wodorotera-
pię stosuje się w klinikach medycznych 
w  USA, Japonii i  Korei Południowej.

Badania naukowe nad właściwościa-
mi medycznymi wodoru molekularnego 
są nadal w toku, ale wyniki wskazują na 
jego potencjał jako skutecznego środka te-
rapeutycznego w leczeniu różnych chorób.

Jak wygląda terapia?
Wodór może być przyjmowany 

w formie wody wodorowej, gazowej lub 
jako suplement diety. Najbardziej sku-
teczną metodą przyjmowania wodoru 
są inhalacje, gdyż wodór przenika bez-

pośrednio do krwiobiegu. Pacjent wdy-
cha wodór przy pomocy kaniuli (rurki do 
nosa) lub maski. Wodór jest bezwonny, 
więc nie czujemy go podczas podawania. 
Zabieg można przeprowadzić w warun-
kach domowych lub w gabinetach. Nato-
miast picie wody wodorowej sprawdza się 
w leczeniu chorób układu pokarmowego.

Stosowanie wodoru jest bezpieczne
Z racji tego, że wodór jest całkowicie 

nieszkodliwy dla człowieka z wodorote-
rapii może korzystać każdy. Jego obecno-
ść w naszym organizmie nie jest niczym 
nadzwyczajnym, bo występuje naturalnie 
w jelitach. Natomiast podczas inhalacji do-
starczamy organizmowi większą ilość wo-
doru. Ponadto, jest on w formie cząstecz-
kowej, przez co przenika do komórek.

Co leczy wodór?
Wodór molekularny jest uważany za 

potencjalne lekarstwo na takie schorze-
nia, jak: choroby serca, cukrzyca, choroby 
neurodegeneracyjne, choroby skóry, sta-
ny zapalne, otyłość, astma, zapalenie płuc, 
zapalenie oskrzeli i przewlekłe zmęczenie. 
Oprócz tego ma właściwości antyoksyda-
cyjne. Antyoksydanty to substancje, które 
neutralizują wolne rodniki, które mogą po-
wodować uszkodzenie DNA i prowadzić 
do rozwoju chorób takich, jak rak, choro-
by serca czy choroby neurodegeneracyjne.

Niektóre z najważniejszych właści-
wości wodoru:

1. Neutralizacja wolnych rodników
Wodór molekularny może neutra-

lizować wolne rodniki, które są produ-

kowane w organizmie w wyniku proce-
sów metabolicznych, a także w wyniku 
ekspozycji na czynniki zewnętrzne:  
promieniowanie UV, zanieczyszczenia 
środowiska i stres oksydacyjny.

2. Chroni przed uszkodzeniem ko-
mórek i tkanek

Wolne rodniki mogą powodować 
uszkodzenia komórek i tkanek w orga-
nizmie, co prowadzi do chorób, takich, 
jak choroby serca, choroby neurodege-
neracyjne, cukrzyca czy choroby nowo-
tworowe. Wodór może chronić komórki 
i tkanki przed ich uszkodzeniem przez 
wolne rodniki.

3. Zmniejsza stan zapalny
Wolne rodniki mogą prowadzić 

do stanów zapalnych w organizmie, co 
z kolei może przyczynić się do chorób 
przewlekłych. Wodór może zmniejszać 
stany zapalne, poprzez hamowanie ak-
tywności cytokin prozapalnych.

4. Chroni przed uszkodzeniem DNA
Wolne rodniki mogą uszkadzać 

DNA, co prowadzi do mutacji genetycz-
nych i rozwoju chorób nowotworowych. 
Wodór może chronić DNA przed takim 
uszkodzeniem.

5. Poprawia funkcjonowanie układu 
immunologicznego

Wodór może zwiększyć aktywność 
tego układu poprzez stymulowanie pro-
dukcji limfocytów i cytokin, które są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia układu odpornościowego.

Marta Kuśnierz mgr fizjoterapii
Krakowskie Centrum

Tlenoterapii Hiperbarycznej

https://biovert.pl/
http://www.kcth.pl
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Plany zagospodarowania przestrzennego

Można zgłaszać uwagi

Szkoła Podstawowa nr 151 doczekała się nowoczesnej hali

Nowy obiekt sportowy na Ruczaju

Centrum Kultury Ruczaj

Wkrótce ruszy budowa

W  najbliższym czasie, przy ulicy 
Przyzby, rozpocznie się budowa Cen-
trum Kultury Ruczaj – filii Centrum 
Kultury Podgórza. Inwestycja została 
podzielona na pięć etapów, ostatni za-
kończy się w 2025 r.

W lutym br. podpisano umowę na 
budowę Centrum. Wartość umowy to 
blisko 55,6 mln zł, z czego 30 mln zł 
stanowi dofinansowanie z rządowego 
funduszu Polski Ład. Inwestycja ma 
zostać zrealizowana w ciągu 30 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy przez 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Projek-
towe Łęgprzem sp. z o. o. na podstawie 
dokumentacji projektowej opracowanej 
przez firmę Limba Eko sp. z o.o.

Szklana fasada, kolorowe światłołamacze
Budynek będzie posiadać cztery kon-

dygnacje nadziemne i dwie podziemne. 

Zdjęcie przedstawia wizualizację zbliżoną do projektu wykonawczego.
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Fot. Grawit Nosiadek / ZIS

Bryła budynku będzie zwarta z zaokrą-
glonymi narożnikami, częściowo podcię-
ta od strony zjazdu do garażu podziemne-
go. Na elewacjach zostaną zamontowane 
kolorowe światłołamacze, a foyer w par-
terze będzie doświetlone przez szklaną 
fasadę.

Centralną część obiektu zajmie wie-
lofunkcyjna sala widowiskowa z  287 
miejscami oraz sceną z przeznaczeniem 
na koncerty, spektakle teatralne, projek-
cje filmowe i eventy.

Na pierwszym piętrze znajdzie się 
balkon sali widowiskowej i  kawiarnia 
połączona z foyer. Na drugim i trzecim 
piętrze przewidziano pomieszczenia 
edukacyjne oraz część administracyjną 
Centrum. Na część edukacyjną składa-
ją się m.in. pracownia plastyczna i cera-
miczna, lektorium do prowadzenia zajęć 
z języków obcych, dwie pracownie oświa-

towe (z  możliwością ich połączenia), 
cztery sale muzyczne, trzy sale taneczne 
(z możliwością ich połączenia) oraz sala 
spotkań klubowych. Będzie również ko-
lorowa i bezpieczna przestrzeń przezna-
czona dla najmłodszych, w której będą 
organizowane zajęcia w ramach Klubu 
Rodziców. Budynek będzie przystoso-
wany dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz dla matek z dziećmi.

Dzielnicowy dom kultury
Podstawową funkcją Centrum bę-

dzie pełnienie roli dzielnicowego domu 
kultury. Obiekt ma być miejscem anima-
cji lokalnego życia kulturalnego, edukacji 
artystycznej i kulturalnej oraz promocji 
kultury. Placówka będzie też organiza-
torem wydarzeń kulturalno-społecz-
nych o zasięgu zarówno dzielnicowym, 
jak i miejskim. Jej działalność kulturalna 
oraz edukacyjna ma być wielokierunko-
wa i dostosowana do różnych grup wie-
kowych. Zgodnie z założeniem, ośrodek 
ma być również lokalnym forum kreowa-
nia i wymiany myśli społecznej, miejscem 
przyjaznym i otwartym dla lokalnych or-
ganizacji pozarządowych, które będą mo-
gły korzystać z pomieszczeń budynku.

Siedziba Rady Dzielnicy VIII
W budynku znajdzie się też nowa 

siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII 
Dębniki, co znacząco poprawi jej dostęp-
ność dla mieszkańców. Obecnie znajduje 
się ona przy ulicy Praskiej 52.

Terminy zakończenia poszczegól-
nych etapów: 30 czerwca 2023 r., 30 paź-
dziernika 2023 r., 28 czerwca 2024 r., 15 
listopada 2024 r. oraz kończący realizację 
inwestycji – w 2025 r. (red, UMK)

Od prawie trzech miesięcy ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 151 przy ulicy 
Lipińskiego na Ruczaju korzystają już 
z nowej hali sportowej. Obiekt, choć 
jest jednym z wielu, jakie w ostatnim 
czasie powstały w Krakowie, m.in. w ra-
mach programu „Budujemy Sportowy 
Kraków” realizowanego przez Zarząd 

w jego powstanie – mówi Renata Pięt-
ka, radna Dzielnicy VIII Dębniki. – To 
kolejny, długo oczekiwany przez społecz-
ność szkolną i mieszkańców obiekt, który 
powstał w rejonie, gdzie mieszkam, a od 
2014 roku pełnię funkcję radnej. Trzy lata 
wcześniej, w 2019 roku oddana została 
do użytku kryta pływalnia przy Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 158 przy ulicy Strąkowej, która 
poza basenem posiada także bogate zaple-
cze sportowo-rekreacyjne.

Nowy obiekt przy ulicy Lipińskiego 
ma m.in. salę fitness, siłownię, ściankę 
wspinaczkową oraz boiska do gier zespo-
łowych z trybuną dla widzów. Posiada 
też magazyn na sprzęt, a także zaplecze 
szatniowo-socjalne. Dla najmłodszych 
użytkowników zaprojektowano prze-
strzenie do zabaw pobudzające kreatyw-
ność m.in. tablice perforowane z kloc-
kami, układanki, naścienne elementy 
sensoryczne sprawdzające się bardzo 
dobrze w przypadku dzieci z różnymi 
stopniami niepełnosprawności psycho-
ruchowej. Wyremontowano również 
przestrzeń rekreacyjno-sportową wokół 
budynku. Powstał także parking. Całość 
inwestycji przystosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Na realizację inwestycji wydano 
z budżetu Miasta Krakowa oraz z Wie-
loletniej Prognozy Finansowej środki 
w łącznej kwocie 15 405 246,14 zł.

– Z dotychczasowych obserwacji i do-
świadczenia zawodowego jestem pewna, że 
warto było wydatkować środki na budowę 
hali. Zlokalizowana w centralnej, dobrze 
skomunikowanej części miasta jest odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie nie tylko spo-
łeczności szkolnej, ale i mieszkańców Kra-
kowa – mówi Justyna Sikorska-Grzyb, 
dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 151. – Daje ona 
dzieciom szansę na rozwój fizyczny i moż-
liwość uprawiania różnych dyscyplin sporto-
wych. WF klas IV-VIII odbywa się na hali, 
młodsze klasy korzystają z sali fitness, prowa-
dzone są zajęcia baletowe, a nauczyciele mogą 
korzystać z siłowni czy zajęć fitness. Ścian-
ka wspinaczkowa została wynajęta funda-
cji profesjonalnie zajmującej się wspinacz-
ką, która prowadzi zajęcia dla dzieci, także 
z niepełnosprawnościami, o czym przekonali 
się nasi podopieczni podczas zimowych ferii. 
W godzinach od 17.00 do 22 w dni powsze-
dnie oraz w weekendy hala jest wynajmowa-
na komercyjnie – wylicza zalety i funkcjo-
nalność obiektu dyrektor szkoły.

(gp, źródło: ZIS)

Infrastruktury Sportowej, jest jednak 
wyjątkowy, bo powstał przy udziale 
uczniów. Dach pełni rolę użytkową, 
a  na jego zagospodarowanie zorga-
nizowano konkurs. Uczniowie mogli 
zgłaszać swoje pomysły. Z trzech zwy-
cięskich prac wybrano kluczowe idee, 
które zostały uwzględnione w projekcie 
wykonawczym.

– Radość i satysfakcja, to dwa słowa, 
które nasuwają mi się, jako podsumowa-
nie współpracy i  zaangażowania tych 
wszystkich, którzy mieli udział w  po-
wstanie tego wspaniałego obiektu. Mam 
tu na myśli również uczniów, którzy wy-
kazali inicjatywę w tworzeniu tej spor-
towo-rekreacyjnej przestrzeni. Cieszę się, 
że mogłam dołożyć symboliczną cegiełkę 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego to podstawowy doku-
ment regulujący przeznaczenie terenu, 
warunki jego zabudowy i zagospodaro-
wania. Ten akt prawa przyjmowany jest 
w formie uchwały przez rady gminy. Usta-
nawia przepisy powszechnie obowiązu-
jące na danym terenie, będące podstawą 
wydawania  decyzji administracyjnych.

W Krakowie od 21 lutego br. obowią-
zuje 249 planów miejscowych, co stanowi 
75,7% powierzchni miasta. Trwają też pra-
ce nad sporządzeniem kolejnych 64 pla-
nów (wg bip.krakow.pl z  03.03.23  r.).

Plan „Ruczaj”
Wydział Planowania Przestrzenne-

go przystępuje do sporządzenia planu 
dla obszaru, który obejmie swoim zasię-
giem dzielnice VIII Dębniki oraz IX Ła-
giewniki. Celem ma być m.in.: ochro-
na istniejącego układu urbanistycznego, 
lokalnych przestrzeni publicznych, jak 
również określenie precyzyjnych zasad 
zabudowy, a także wyznaczenie zasad 
ewentualnej nadbudowy i  rozbudowy 
istniejących budynków oraz ochrona 
istniejących terenów zieleni przed zabu-
dową, kształtowanie ciągów Kobierzyń-
skiej i Miłkowskiego, jako zielonych ulic. 
Plan obejmuje też m.in. ulice: Lipińskie-
go, Ruczaj, Strąkową. Wnioski można 
składać do 31 marca br.

Plan „Rydlówka”
Obszar ten znajduje się na tere-

nie dwóch dzielnic: XIII Podgórze oraz 

VIII Dębniki i  zajmuje powierzchnię 
ponad 62 hektarów. Zlokalizowany jest 
w sąsiedztwie ulic Marii Konopnickiej, 
Wadowickiej, Jana Brożka oraz terenów 
zielonych sąsiadujących z rzeką Wilgą. 
Środkowa część usytuowana jest pomię-
dzy ulicą Rydlówka oraz Rzemieślniczą 
i tutaj skoncentrowana jest w większości 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
oraz usługowa. Budynki biurowe usytu-
owane są głównie przy ulicy Wadowickiej. 
Południowa część to tereny Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w  Krakowie z  zajezdnią tramwajową 
i kompleksem budynków. Uwagi do pro-
jektu można składać do 11 kwietnia.

Plan „Kobierzyńska-Pilza”
Plan obejmuje też m.in. ulice: Koli-

stą, Tymotkową, Zamiejską, Kwiecistą. 
Termin dyskusji publicznej: 21 marca br. 
Uwagi można składać do 28 kwietnia br.

Plan „Podwawelskie”
Projekt planu obszaru „Osiedle Pod-

wawelskie” wrócił pod obrady Rady Miasta 
Krakowa. Termin zgłaszania poprawek: 21 
marca (godz. 12.00), a termin wprowadze-
nia autopoprawek: 20 marca (godz. 15.00). 
Radni podjęli też uchwałę w sprawie roz-
strzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych przez Prezydenta Mia-
sta Krakowa uwag złożonych do projektu.

Szczegóły na temat powyższych pla-
nów dostępne są w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Miasta Krakowa (www.
bib.krakow.pl). (red, UMK)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=131943
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=131943
http://www.bib.krakow.pl
http://www.bib.krakow.pl
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Fot. UMiG

Fot. UMiG

Fot. UMiG

Twoja ulica potrzebuje remontu? Chcesz by Twoja oko-
lica była jeszcze piękniejsza? Miej w tym swój udział – płać 
podatki w Gminie Skawina. To z tych podatków budowane są 
chodniki, kanalizacja, nowe place zabaw i przedszkola.

Jak rozliczyć PIT w Gminie Skawina? W formularzu ze-
znania podatkowego wystarczy wpisać adres zamieszkania na 
terenie naszej gminy i wskazać I Urząd Skarbowy w Krakowie. 
To wystarczy, aby Twoje podatki wróciły do Ciebie w postaci 
nowych inwestycji.

Jak co roku włodarze Gminy zachęcają też do przeka-
zywania 1,5% podatku na rzecz lokalnych organizacji poza-
rządowych. To one pomagają dzieciom, chorym, zwierzętom 
i seniorom. Organizują wydarzenia sportowe i kulturalne. Po-
prawiają komfort i jakość życia w naszej gminie. Przekazując 
1,5% możemy im za to podziękować.

(UMiG)

Mieszkańcy Borku Szlacheckie-
go zyskali nową przestrzeń do spotkań 
i integracji. Odbywają się spotkania dla 
mieszkańców, a w planie kolejne inicja-
tywy. Ogromną wielofunkcyjną, miesz-
czącą się na piętrze salę można podzielić 
na mniejsze salki, dzięki ściance mobil-
nej. W Centrum Aktywności Kultural-
nej (CAK) znajduje się również foyer 
(hol wejściowy), zaplecze kuchenne, 
a także zaplecze sanitarne, posiadające 

m.in. miejsce dla niemowlaków, jak rów-
nież łazienkę.

Borek Szlachecki podobnie, jak inne 
miejscowości na terenie Gminy Skawi-
na dynamicznie rozwija się, a w ostat-
nich latach zyskał również wielu nowych 
mieszkańców. Wspólne przestrzenie, 
jak boiska, place zabaw, siłownia „pod 
chmurką” czy Centrum Aktywności 
Kulturalnej są więc bardzo potrzebne 
lokalnej społeczności. (UMiG)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina

Trwają prace nad dokumentem
Mieszkańcy zyskali miejsce spotkań

CAK w Borku Szlacheckim

Twój PIT ma znaczenie

Płać podatki w Gminie Skawina

Biomonitoring w Stacji Uzdatniania Wody Skawina

Małże testerami jakości wody
27 stycznia br. w budynku Dworca 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert 
Rzepisko oficjalnie ogłosił rozpoczęcie 
prac nad dokumentem pod nazwą „Plan 
Zrównoważonej Mobilności dla Gminy 
Skawina”, który jest dokumentem wy-
znaczającym kierunki rozwoju mobil-
ności w Gminie w perspektywie 2030 r.

Zgodnie z założeniami – SUMP 
(ang. SUMP – Sustainable Urban Mo-
bility Plan), ma powstać do czerwca 
2023r. Plan Zrównoważonej Mobil-
ności nakreśli główne kierunki rozwo-
ju w zakresie systemu transportowego 
i mobilności, przy szerokim, czynnym 
udziale lokalnej społeczności.

Mobilność nieodłącznie wiąże się 
z urbanistyką oraz planowaniem prze-
strzennym. W dobrze zaplanowanym 
mieście średnia długość dystansów, ja-
kie pokonujemy jest mniejsza. Sklep 
mieści się pod domem, przystanek au-
tobusowy jest przy naszej ulicy, a szko-
ła za rogiem. Jeśli odległości są większe 
mieszkańcy powinni mieć możliwość 
przemieszczania się za pomocą róż-
nych środków i form transportu. Dla-
tego podstawowym celem SUMP jest 
zapewnienie wszystkim takich opcji 
transportowych, które umożliwiają do-
stęp do celów podróży i usług, a także 
poprawiają stan bezpieczeństwa, przy-
czynią się do redukcji zanieczyszczenia 

powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz poprawią wydajność 
i efektywność transportu z ujęciem rela-
cji z sąsiednimi gminami.

Bardzo ważnym aspektem całe-
go procesu jest fakt, iż dokument ten 
pozwoli sięgnąć po środki zewnętrz-
ne. W tworzenie „Planu Zrównowa-
żonej Mobilności Miejskiej” mogą za-
angażować się wszyscy chętni do pracy, 
a wszystkie informacje o sposobie opra-
cowania dokumentu i możliwościach 
włączenia się, dostępne są na stronie 
www.gminaskawina.pl oraz na FB pn. 
SUMP Skawina 2030, gdzie pojawiają 
się aktualności związane z planem.

(UMiG)

Pierwszymi testerami wody w Ska-
wińskich Wodociągach są małże znaj-
dujące się w Stacji Uzdatniania Wody 
Skawina. Organizmy te wykorzystywa-
ne są do kontroli jakości wody w ramach 
biomonitoringu.

Co to jest biomonitoring? To najo-
gólniej rzecz ujmując działania służące 
ocenie stanu środowiska, a w szczegól-
ności stopnia zanieczyszczenia powie-
trza i wód za pomocą bioindykatorów, 
czyli organizmów szczególnie wrażli-
wych na obecność określonych substan-
cji w badanym otoczeniu.

Małże wykorzystywane przez Ska-
wiński ZWiK są bardzo wrażliwe na 
zanieczyszczenia wody i służą do mo-
nitorowania jej jakości. Mięczaki, które 
„pracują” dla mieszkańców, po wypo-
sażeniu ich w  odpowiednie czujniki, 
są umieszczane w specjalnie zaprojek-
towanym zbiorniku przepływowym 
z  wodą ujmowaną z  rzeki Skawinki. 

Fot. ZWiK SKAWINA

Następnie podłączane są do systemu, 
który przesyła dane do specjalnego 
komputera. W przypadku pogorszenia 
jakości wody małże zamykają się aby od-
izolować się od otoczenia, co powoduje 
natychmiastowe uruchomienie alarmu, 
który jest sygnałem do wykonania okre-
ślonych badań laboratoryjnych.

Osobniki tego gatunku żyją nawet 
kilkadziesiąt lat, ale po trzech miesią-
cach pracy w Wodociągach bezpiecznie 
wracają do zbiorników, z których pocho-
dzą – czyli jezior.

(UMiG)

http://www.kropka-gazeta.pl
http://www.agawa.org.pl/
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Chcesz być kochanym – bądź wart miłości.
Owidiusz (43 p.n.e.–17/18 n.e.) – poeta rzymski 
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POZIOMO:
 2) Rummenigge lub Lagerfeld
 4) przybytek X muzy
 7) słynne paryskie muzeum
 8) brat Abla
 9) jeden z muszkieterów
11) potrzebny do życia
13) inaczej o łodzi
15) pas skoszonej trawy
18) na dobranoc
19) podobno pierwszy polski raper
20) polska stolica country
24) miejscowość, w której znajdował 

się dwór i folwark Mickiewiczów
27) Krasicki
30) np. ofiara na tacę
31) muzyczna wprawka
32) naczynie stołowe

PIONOWO:
 1) część skoczni narciarskiej
 2) jadalny morski skorupiak
 3) rudy chytrus wśród zwierząt
 4) oprawca, egzekutor
 5) może być weneckie lub 

wystawowe
 6) twarz, oblicze
10) mata dla judoków
12) zakończenie powieści
13) nicpoń, chuligan
14) mądrzejsze od kury
16) jedzenie dla zwierząt
17) kolejowe ze stali
21) przed wejściem do portu
22) Karel – czeski piosenkarz 

sprzed lat
23) wyżywienie
25) oskarżenia lub łaski
26) znany krakowski teatr
28) najdłuższa rzeka świata
29) władca dawnej Rosji

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie
tytuł jednego z ostatnich filmów z Markiem Wahlbergiem.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 20 marca br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*

Nagroda: książki autorstwa Elżbiety Pytlarz  
z serii„Intrygi i namiętności” tom I „Mezalians”

Lista osób nagrodzonych na facebook.com/kropkagazeta.
Nagroda zostanie przesłana przez Sponsora wydawnictwo Prószyński i S-ka.

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

GRZEWCZEJ

Pn.-Pt. 7:00–17:00
Sb. 8:30–13:30

696 064 161

602 237 940

SKAWINA UL. TOROWA 16C 
WWW.VIVASANITHOME.PL

EKSPOZYCJA 1600 m
2

Profesjonalna, kompleksowa stomatologia 
dla dorosłych i dzieci

www.studioskrzat.pl
 /SkrzatStudioStomatologii

oraz pod numerami telefonu 
12 300 42 22 884 902 488

Kraków – Ruczaj
ul. Miłkowskiego 23

Więcej informacji na:

Zabieg BONDINGu 
w niższej cenie

Metoda odbudowy powierzchni 
zębów, poprawia ich kształt i kolor

PROMOCJA W MARCU!!!

BONDING
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