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PRACA W SERWISIE
SPRZĄTAJĄCYM

OBIEKTY NA TERENIE KRAKOWA
markety, biura, mieszkania,

obiekty przemysłowe
KONTAKT:  601 156 466

pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

TEL. 603 079 331
www.parkietypanele.pl

ZAKŁAD 
PARKIECIARSKI

MIECZYSŁAW GARSTECKI 

PARKIETY, PANELE 
I INNE PODŁOGI

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, 
LAKIEROWANIE

2314 wniosków o udzielenie dotacji 
na zmianę systemu ogrzewania złożyli 
już w tym roku mieszkańcy Krakowa. 
To znacznie więcej niż w podobnym 
okresie w 2015 roku i ponad dwa razy 
więcej, jak w całym 2013 roku. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej zareje-
strował 430 wniosków o pomoc finan-
sową w ramach Lokalnego Programu 
Osłonowego.

Analiza wyników trwającej w tym 
roku akcji „TAK! Dla czystego powie-
trza”, która zachęcała mieszkańców 
Krakowa do wymiany ogrzewania na 
proekologiczne, pozwoliła na ustalenie 
istniejących barier uniemożliwiających 
wymianę pieców mieszkańcom. Ankie-

Fot. Szymon Wachal / krakow.pl

Wymiana pieców: rekordowa liczba wniosków 

Piec gazowy może być darmowy

ty wskazały bariery finansowe (37%), 
wzrost kosztów eksploatacji (24%), for-
malno-prawne (26%) oraz inne. Do tej 
pory z powodzeniem funkcjonuje pa-
kiet ułatwień związany z bezgotów-
kowym rozliczeniem wniosków, listą 
rekomendowanych przez Gminę wy-
konawców oraz w postaci Lokalnego 
Programu Osłonowego. 

– W tym momencie pracujemy nad 
propozycją uproszczenia procedury rozpa-
trywania wniosków dla specyficznych sy-
tuacji. Chcemy zaproponować uproszcze-
nie formalności poprzez zastąpienie np. 
tytułu prawnego do lokalu, pisemnych zgód 
właścicieli mieszkania na wymianę pieca, 
oświadczeniem składanym przez wnio-
skodawcę. Bazowalibyśmy na oświadcze-
niach – mówił Jan Urbańczyk, zastęp-
ca dyrektora Wydziału Kształtowania 
Środowiska podczas lipcowej konferen-
cji prasowej podsumowującej realizację 
programów PONE i LPO w Krakowie.

Główną ideą podpisanego w czerw-
cu porozumienia pomiędzy Gminą 
Miejską Kraków, a firmą TAURON 
było stworzenie kolejnego narzędzia, 
które zachęci krakowian do podjęcia 
decyzji o zmianie ogrzewania na eko-
logiczne. Warto przypomnieć, że po-
rozumienie gwarantuje sporo innowa-
cyjnych i funkcjonalnych udogodnień 

dla zainteresowanych wymianą pieców 
mieszkańców. 

– TAURON, w przypadku wyraże-
nia zgody przez osoby chcące wymienić piec 
węglowy na inne źródło ogrzewania, m.in. 
w całości załatwi formalności związane 
z wypełnieniem wniosku o dotację na wy-
mianę ogrzewania, są także inne ułatwie-
nia – informuje Witold Śmiałek, dorad-
ca prezydenta ds. jakości powietrza.

Innowacyjność rozwiązania pole-
ga przede wszystkim na tym, że poten-
cjalny beneficjent dostaje możliwość 
przeniesienia „pierwszego kontaktu” 
z Wydziału Kształtowania Środowiska, 
który realizuje Program Ograniczania 
Niskiej Emisji do firmy TAURON. To 
TAURON w całości załatwia formal-
ności związane z wypełnieniem wnio-
sku o dotację i kontroluje jego status. 
Organizuje także kompleksową pomoc 
techniczną i staje się pełnomocnikiem 
reprezentującym mieszkańca w proce-
sie uzyskania i rozliczenia dotacji. Poro-
zumienie gwarantuje także atrakcyjne 
warunki finansowe w zakresie bieżą-
cych opłat abonamentowych, a także 
pomoc techniczną w przyszłości.

– Po pierwsze, gwarantujemy o 5 pro-
cent tańszy gaz. Po drugie, darmowe do-
radztwo w doborze gazowych urządzeń 
grzewczych realizowane przez specjali-
styczną firmę, z którą współpracujemy. Po 
trzecie, bezpłatnie, szybko i fachowo za-
łatwiamy za klienta wszystkie formalno-
ści. Bierzemy na siebie nie tylko przygo-
towanie wniosku o dotację i kontrolę jego 

statusu, ale również przeprowadzenie 
zmiany sprzedawcy gazu, która, przy-
pomnijmy, odbywa się bez przerw w do-
stawie paliwa gazowego – powiedział 
podczas podpisywania porozumienia, 
Rafał Soja, prezes zarządu TAURON 
Sprzedaż.

Dodatkowym elementem, który 
ma zachęcić mieszkańców do podjęcia 
współpracy, jest specjalna pomoc tech-
niczna dostępna przez 24 godziny na 
dobę. TAURON gwarantuje bezpłat-
nie fachową pomoc w przypadku awarii 
instalacji gazowej w domu. Zapewnia 
zorganizowanie naprawy w czasie nie 
dłuższym niż cztery godziny, od mo-
mentu zgłoszenia awarii. Serwis czyn-
ny jest siedem dni w tygodniu, 24 go-
dziny na dobę

Porozumienie weszło w życie 
z dniem podpisania i zawarte zostało na 
czas określony do 30 września 2019 roku.

Szczegóły oferty na stronie inter-
netowej www.tauron.pl; pod nume-
rem telefonu 555 444 555 lub w kra-
kowskich punktach obsługi TAURON 
przy ul. Łagiewnickiej 60, Śląskiej 10 
i na osiedlu Zgody 14.

(źródło: UMK)

Jeśli utrzyma się dynamika składania wniosków, w tym roku w Krakowie powin-
no zniknąć ponad 6 tys. pieców i kotłowni węglowych. Urzędnicy podsumowa-
li pierwsze półrocze programu likwidacji palenisk na paliwo stałe. Rekordowa 
liczba krakowian ubiega się też o dopłaty do rachunków za ogrzewanie.

Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
KLINY

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kaufland
ul. Norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Supermarket  
ul. Komuny Paryskiej 1A, 
KLINY 

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

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

SKOTNIKI
ul. Skotnicka 188, Sklep „U Zosi i Jędrusia” 
ul. Skotnicka 86, Kiosk ruchu Danuta Gazda 
ul. Skotnicka 78, Nasz Sklep „LECH”
ul. Winnicka 15, Sklep Ogólnospożywczy „EWA”

KOSTRZE
ul. Dąbrowa 1, Sklep Spożywczy 
ul. Tyniecka 126, Sklep ANOMI

TYNIEC
ul. Bogucianka (rondo) – sklepy
ul. Obrony Tyńca 18, Sklep Spożywczy 
ul. Dziewiarzy 7, Przychodnia NFZ

SIDZINA
ul. Żyzna, Sklep Ogólnospożywczy
ul. Wrony, Kościół Parafialny, sklepy spożywcze

BODZÓW
ul. Bodzowska 3, Sklep Spożywczy 

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Specjalistyczne Centrum 
Diagnostyczno-Zabiegowe 
ul. Barska 12

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC

DECATHLON KRAKÓW ZAKOPIANKA
ul. Zakopiańska 62

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

ul. 29 Listopada 21

ul. Kobierzyńska 42

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

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

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
ul. Słomiana 17 (os. Podwawelskie),

BAZAREK, ul. Kobierzyńska 57

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

Kraków – Dzielnica VIII Skawina

GALERIA SMAKU U JACKA
ul. Szuwarowa 1
ul. Chmieleniec 2

CK „RUCZAJ”, 
ul. Rostworowskiego 13

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

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93favorit

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

TERESKO

Supermarket
ul. Lubostroń 15

Supermarket
ul. Krakowska 19A

ul. Wspólna 7

ul. Żwirki i Wigury 11
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Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia 
i jesteś osobą niepracującą, masz szan-
sę na znalezienie wymarzonego zajęcia. 
Trwa kolejny nabór do projektu „Praca 
dla Młodych!”, stanowiącego wsparcie 
dla osób młodych, pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy. Udział w projekcie jest całkowi-
cie bezpłatny, liczba miejsc ograniczo-
na. Zgłoszenia są przyjmowane do 16 
września.

Uczestnicy projektu będą mogli 
skorzystać z: płatnych staży z możliwo-
ścią późniejszego zatrudnienia. Każdy 
staż jest dostosowywany do indywidu-
alnych potrzeb uczestników. Dodat-
kowym bonusem jest udział młodych 
ludzi w bezpłatnych warsztatach i szko-
leniach zawodowych dopasowanych do 

Projekt „Praca dla Młodych!” – zgłoszenia do 16 września

Płatne staże z możliwością zatrudnienia

ich potrzeb i predyspozycji. Wszyscy 
uczestnicy projektu mają też gwarancję 
wsparcia ze strony osobistego opieku-
na i innych specjalistów, również tych 
branżowych. Udział w programie gwa-
rantuje zwrot kosztów dojazdu na zaję-
cia i do miejsc stażowych.

Aby wziąć udział w projekcie „Pra-
ca dla Młodych!” wystarczy spełnić 
cztery podstawowe warunki: mieć od 
18 do 29 lat; być osobą niepracującą tj. 
bierną zawodowo; nie uczącą się w try-
bie stacjonarnym, mieszkać na terenie 
miasta Kraków bądź powiatów: kra-
kowskiego, olkuskiego, miechowskie-
go, bocheńskiego, chrzanowskiego, 
myślenickiego .

Studenci studiów zaocznych są oso-
bami, które mogą wziąć udział w pro-

jekcie pod warunkiem spełnienia po-
wyższych kryteriów.

Projekt „Praca dla Młodych!” jest 
realizowany przez Instytut Organizacji 
Przedsiębiorstw i Technik Informacyj-
nych InBIT sp. z o.o. w ramach inicjaty-
wy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
i jest współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Dla młodych osób szukających pra-
cy i ze znikomym doświadczeniem za-
wodowym, skorzystanie z oferty stażu 
może być dobrą szansą na podjęcie za-
trudnienia. Udział w projekcie ma za-
pewnić uczestnikowi zdobycie doświad-
czenia zawodowego w wybranej branży 
i wartościowego wpisu do CV. Jak wynika 
z prowadzonych statystyk, zdecydowana 
większość firm rekrutujących stażystów, 
oferuje im po zakończeniu stażu możli-
wość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projek-
cie za pośrednictwem formularza do 
pobrania na stronie www.pracadlam-
lodych.info.pl lub osobiście w Biurze 
Projektu. Dokumenty rekrutacyjne 
należy dostarczyć osobiście, poprzez 
e-mail (pracadlamlodych@inbit.pl) 
lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu 
mieszczącego się pod adresem ul. Szlak 
8a/5, 31-161 Kraków.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 12 626 01 
50; 12 626 00 95, e-mail: pracadlamlo-
dych@inbit.pl oraz w Biurze Projektu 
przy ulicy Szlak.

(UMK)
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 Nowa strona internetowa ZUS
Od 23 sierpnia można korzystać z nowej strony internetowej ZUS. Nowa wi-

tryna zus.pl, która na razie jest dostępna dla klientów ZUS pod adresem www.beta.
zus.pl, jest bardziej czytelna, intuicyjna i łatwa w obsłudze niż dotychczasowa strona, 
jak zapewnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie 
małopolskim.Nowy portal ZUS jest dostosowany do potrzeb użytkowników nie-
dowidzących oraz niesłyszących. Strona powstawała pod okiem ekspertów ze sto-
warzyszenia „Integracja” i w zgodzie ze standardami WCAG 2.0. Cały czas trwają 
prace nad stopniowym upraszczaniem treści na stronie i dostosowywaniem ich do 
wskazanych standardów.

Tworząc stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykonawca 
(firma Atos) wykorzystał technologię Liferay, która umożliwia łatwą i szybką mody-
fikację treści znajdujących się na portalu oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkow-
nika i jego danych.

Portal będzie jeszcze udoskonalany i rozbudowywany. W kolejnym etapie, któ-
ry zakończy się na przełomie tego roku, zostanie udostępniona wersja na urządzenia 
mobilne, przebudowę przejdzie portal statystyczny oraz zakładka zamówień pu-
blicznych, pojawią się też: możliwość automatycznej rejestracji na szkolenia pro-
wadzone przez ZUS oraz wersje obcojęzyczne portalu. Co ważne, nowa strona zus.
pl łączy w sobie wszystkie występujące dotychczas odrębnie witryny: pue.zus.pl, 
mojaskladka.zus.pl czy mojaemerytura.zus.pl.

 ZUS wydłuża godziny pracy
W poniedziałki sale obsługi klienta były otwarte dłużej niż w każdy inny dzień 

tygodnia, bo do godziny 17.00. Od września będą czynne o godzinę dłużej, czyli 
do godziny 18.00.

 Uwaga na oszustów podających 
 się za pracowników ZUS

Do ZUS zgłaszają się emeryci po odbiór dodatkowych pieniędzy obiecanych im 
przez oszustów podających się za pracowników ZUS. Naciągacze odwiedzają starsze 
osoby w domach. Zakład przypomina, że prócz ściśle określonych przypadków, pra-
cownicy ZUS nie pojawiają się w miejscu zamieszkania klienta.

Z relacji przedstawianych nam przez oszukane osoby wynika, że kilka dni wcze-
śniej do ich drzwi zapukały osoby podające się za pracowników ZUS. Po wpuszczeniu 
do mieszkania, osoby te zażądały dowodu osobistego oraz odcinków przekazu pocz-
towego poświadczających wysokość pobieranego świadczenia. Następnie naciągacze 
obiecali świadczeniobiorcom, że jeśli pojawią się w placówce ZUS w konkretnym 
dniu, o konkretnej godzinie, to Zakład wypłaci im w gotówce, dodatkowo 200 zł.

Przypominamy, że wizyta pracownika ZUS w domu klienta możliwa jest tylko 
wówczas gdy: przeprowadza kontrolę zwolnień lekarskich czy kontrolę płatnika skła-
dek (jeśli siedziba firmy jest w tym samym miejscu, co adres zamieszkania płatnika), 
jednak na kontrolę płatnika składek, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem. 

W innych przypadkach, nie ma możliwości, aby pracownik ZUS pojawił się 
w miejscu zamieszkania klienta, tym bardziej oferując klientom dodatkowe pieniędze. 

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności kontaktujących się z nim 
osób, ZUS prosi o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 
telefonu: 22 560 16 00.

Trwa montaż specjalnego, inteli-
gentnego oświetlenia, którego inten-
sywność będzie dostosowywana do 
warunków pogodowych, oświetlenia ze-
wnętrznego i natężenia ruchu. Do końca 
sierpnia blisko 1000 lamp zastąpiło stare, 
a pod koniec listopada będzie ich łącznie 
ponad 3,5 tysiąca. Montaż nowoczesne-
go oświetlenia, to innowacyjny projekt 
badawczy Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Innowacyjny projekt ZIKiT-u i AGH 

Inteligentne oświetlenie miasta
Łącznie w mieście zamontowanych 

zostanie 3768 nowoczesnych punktów 
świetlnych, zlokalizowanych w rejonie 
Alej Trzech Wieszczów i Starego Mia-
sta, Salwatora, Łobzowa, Bronowic, na 
terenie Krowodrzy i Śródmieścia.

Pilotażowy projekt obejmuje nie 
tylko montaż lamp, ale także przygoto-
wanie projektu oświetlenia LED, stwo-
rzenie systemu sterowania światłem 
i sprzężenia go z systemem sterowania 
ruchem. Jego efekty mogą przełożyć się 
w przyszłości na ogólne zasady funk-
cjonowania oświetlenia w całym Kra-
kowie.

Do tej pory zamontowano 942 
oprawy na Salwatorze oraz 234 w Łob-
zowie. Podsumowaniem projektu będą 
trzy konferencje, które Akademia Gór-
niczo-Hutnicza zorganizuje pod koniec 
września, października i listopada.Fot. ZIKiT

6 302 274 283 zł to wartość unijne-
go dofinansowania, jakie uzyskał Kra-
ków (stan na dzień 10.06.2016 r.) Dane 
pochodzą z „Mapy dotacji UE” – portal 
informatyczny Ministerstwa Rozwoju, 
który zawiera dane o wykorzystaniu Fun-
duszy Europejskich w podziale na woje-
wództwa i powiaty.

Warto wiedzieć, że w obecnej per-
spektywie finansowej Gmina Kraków 
bardzo aktywnie zabiega o pozyskanie 
środków z Unii Europejskiej. Przykła-
dem jest choćby wpisanie 45 projektów 
do Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, które posiadają zagwa-
rantowane dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego, w kwocie 
ponad 629 mln zł. Wartość tych projek-
tów wynosi 941 mln zł. 

– Mamy też gwarancję dofinansowanie 
dla projektów w zakresie transportu zbioro-
wego i ciepłownictwa w ramach tzw. pro-
jektów komplementarnych, które będą finan-

Miliardy unijnej pomocy dla Krakowa
sowane ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Projekty kom-
plementarne w zakresie transportu miej-
skiego mają wartość ponad 991 mln zł, przy 
spodziewanym dofinansowaniu 450 mln zł 
i obejmują swoim zakresem: budowę linii 
tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza 
Górka–Górka Narodowa), budowę linii 
tramwajowej wzdłuż trasy Łagiewnickiej, 
modernizację torowisk tramwajowych oraz 
zakup taboru tramwajowego. Natomiast 
łączna wartość projektów komplementar-
nych w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi 
ponad 595 mln zł, przy spodziewanym po-
ziomie dofinansowania w kwocie ponad 362 
mln zł – wylicza Janusz Moskwa, dyrektor 
Biura Funduszy Europejskich UMK.

Równocześnie Gmina Kraków apli-
kuje o środki unijne w ramach ogłasza-
nych naborów i konkursów. Obecnie 
w ocenie znajdują się m.in. dwa duże 
projekty dotyczące rozbudowy ul. Igo-
łomskiej i al. 29 Listopada. Wartość tych 
projektów będących w trakcie oceny wy-

nosi ponad 626 mln zł, przy planowanym 
dofinansowaniu ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko w kwocie ponad 481 mln zł.

Przy ocenie aktywność Krakowa 
w zakresie pozyskiwania środków unij-
nych warto mieć na uwadze nie tylko do-
chody. 

– Bardzo ważne jest to, że Kraków po-
zyskał środki na niemal wszystkie obszary 
działalności. Wśród głównych zadań współ-
finansowanych ze środków europejskich 
znajdują się inwestycje z zakresu gospodar-
ki komunalnej, drogownictwa i transportu 
zbiorowego, opieki medycznej, kultury i tu-
rystyki oraz szkolnictwa zawodowego – za-
znacza dyrektor Moskwa. 

Sporo środków pozyskiwanych jest 
też na tzw. projekty nieinwestycyjne. 

– To projekty kwotowo mniejsze od 
sztandarowych inwestycji miasta, ale nie-
zwykle istotne z punku widzenia wybranych 
grup mieszkańców – konkluduje dyrektor 
Janusz Moskwa.

Do połowy miesiąca potrwa wy-
gaszanie dotychczasowego systemu 
rowerów miejskich KMK Bike. Od 
15 września rozpocznie się stopniowe 
wdrażanie nowego systemu, czwar-
tej generacji, pod nazwą Wavelo, któ-
rą wybrali mieszkańcy w internetowej 
sondzie. Stare, dotychczas użytkowa-
ne rowery trafią do krakowskich szkół. 
Zgodnie z planem, najpóźniej do 14 
października pojedziemy jednośladami 
czwartej generacji.

– Ze względu na to, że rowery trzeciej 
generacji nie mogą współpracować ze sta-
cjami 4G, a są w dobrym stanie technicz-
nym zdecydowaliśmy, że po ich zdemon-
towaniu i poddaniu serwisowi, zostaną 
rozdane jednostkom gminnym, m.in. szko-
łom, gdzie będą mogły służyć krakowianom 
jeszcze przez kilka lat – zaznacza Marcin 

Fot. Bogusław Świerzowski

Fot. Marcin Piętka

Już wkrótce pojawią się jednoślady czwartej generacji

Dotychczasowe rowery miejskie trafią 
do krakowskich szkół

Korusiewicz dyrektor Zarządu Infra-
struktury Komunalnej i Transportu. 

Pierwszą placówką, która zdecydo-
wała się na przyjęcie 20 rowerów jest X 
Liceum Ogólnokształcące.

– Rowery czwartej generacji to zupełnie 
nowy sprzęt, dlatego wymiana stacji i transfer 
baz danych będzie skomplikowaną operacją. 
Przystępujemy do niej już teraz bo otrzyma-
liśmy od BikeU (firmy która będzie operowa-
ła rowerami) informację, że jest już gotowa 
do rozpoczęcia wdrażania nowego systemu. 
Jednak, by za kilka tygodni krakowianie mo-
gli skorzystać z Wavelo, musimy najpierw 
zdemontować stary system – mówi Marcin 
Wójcik, Oficer Rowerowy Krakowa.

Około 15 września rozpocznie się 
proces wdrażania nowego systemu rowe-
rów miejskich. W miejsce starych stacji 
zaczną być montowane nowe. Równole-

gle prowadzony będzie proces migracji 
bazy danych do nowego systemu. Środki 
finansowe użytkowników zostaną prze-
transferowane i zaksięgowane w „wir-
tualnym portfelu”. Użytkownicy będą 
mogli swoje pieniądze przeznaczyć na 
opłatę abonamentową lub pozostawić 
jako środki do wykorzystania w usłudze 
„Pay as You go”, czyli opłat naliczanych 
za wyjeżdżone minuty.

Jako pierwsze miasto w Polsce

Kraków ubezpieczył mosty

Dwadzieścia krakowskich obiektów 
architektonicznych - mostów, wiaduk-
tów i tuneli o łącznej wartości 650 milio-
nów złotych, zostało ubezpieczonych od 
ryzyka, jakie niosą klęski żywiołowe. Do 
tej pory żadne inne polskie miasto nie za-
troszczyło się o swoje strategiczne mienie 
na taką skalę.

Przeciwległe brzegi Wisły w Krako-
wie łączy wiele przepraw, z czego część po-

siada niezwykłe walory historyczne i zo-
stała wpisana do rejestru zabytków. Ich 
utrzymanie w należytym stanie technicz-
nym ma szczególne znaczenie.

Mosty są kluczowymi obiektami dla 
sprawnego funkcjonowania krakowskie-
go układu komunikacyjnego. Krakowianie 
pamiętają zagrożenie mostu Dębnickiego, 
do którego doszło podczas powodzi w 1997 
i 2010 roku. Ewentualne jego zniszczenie 

mogłoby spowodować znaczące konse-
kwencje dla budżetu miasta Krakowa. Od-
budowa pochłonęłaby miliony złotych.

W związku z tym pracownicy Zarzą-
du Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
opracowali założenia do ubezpieczenia stra-
tegicznej infrastruktury miasta. W jej skład 
wchodzą wybrane mosty, wiadukty i tunele.

Ostatecznie wytypowano do ubez-
pieczenia dwadzieścia obiektów (dziewięć 
mostów, dwa tunele i dziewięć wiaduktów) 
o łącznej wartości około 650 milionów zło-
tych. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne 
na krajowym rynku ubezpieczeń, które 
spotkało się z dużym zainteresowaniem ze 
strony nie tylko ubezpieczycieli, ale i in-
nych miast. Nikt do dzisiaj nie rozważał 
objęcia ochroną ubezpieczeniową tak spe-
cyficznych obiektów, odznaczających się 
również znaczną wartością historyczną.

Finalnie udało się wyłonić konsor-
cjum towarzystw ubezpieczeniowych, któ-
re zobligowało się do pokrycia strat miasta 
w przypadku zniszczenia, między inny-
mi: Mostu Nowohuckiego, Piłsudskiego, 
Grunwaldzkiego i Dębnickiego.
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Ciepło przez cały rok
REKLAMA

 JAK TO DZIAŁA? 
Ciepło przez cały rok to usługa po-

legająca na możliwości automatyczne-
go rozpoczęcia i zakończeniu ogrzewa-
nia niezależnie od pory roku, zgodnie 
z aktualnymi warunkami pogodowy-
mi. Oznacza to dostawy ciepła, zawsze, 
gdy jest taka potrzeba np. późną wiosną 
lub wczesną jesienią. To właśnie wte-
dy też częściej się przeziębiamy, mamy 
problem z dosuszeniem prania i czę-
sto musimy się ratować dogrzewając 
mieszkanie np. grzałkami elektryczny-
mi. Usługa likwiduje wszystkie te nie-
dogodności. 

Działanie oparte jest o urządzenie 
automatyki pogodowej zainstalowanej 
w danym budynku. To ono steruje do-
stawami ciepła w  zależności od  tem-
peratury panującej na  zewnątrz. Gdy 
temperatura spada poniżej określone-
go poziomu, uruchamia dopływ ciepła 
do budynku. Analogicznie, kiedy tem-
peratura wzrasta, dopływ ciepła zostaje 
automatycznie wstrzymany. Tempera-
turę graniczną, która uruchomia dosta-
wę ciepła, zawsze ustala administrator 
w  zależności od preferencji mieszkań-
ców. Najczęściej jest to 15 stopni.

 JAKIE SĄ ZALETY?
Najważniejszą zaletą komfortu 

cieplnego jest poprawa zdrowia miesz-
kańców. Dogrzane mieszkanie pozwala 
uniknąć przeziębień, na które jesteśmy 
szczególnie narażeni w  tak zwanych 
okresach przejściowych, a więc wiosną 
i jesienią. Ale usługa ma również po-
zytywne aspekty finansowe – przede 
wszystkim nie ma konieczności ku-

powania i korzystania z dodatkowych 
źródeł ciepła, takich jak farelki czy inne 
urządzenia elektryczne. Dodatkowym 
plusem jest tu likwidacja potencjalnego 
niebezpieczeństwa korzystania z tego 
typu urządzeń – zwarć, a w ich konse-
kwencji nawet pożaru. Nie bez znacze-
nia jest pośredni wpływ usługi na stan 
techniczny całego budynku. Utrzyma-
nie odpowiedniej i niespadającej po-
niżej pewnego poziomu temperatury 
chroni przed niebezpiecznymi grzyba-
mi na ścianach wewnętrznych oraz ele-
wacjach. 

 ILE TO KOSZTUJE?
Uruchomienie usługi jest bezpłat-

ne, a opłaty są naliczane tylko za fak-
tycznie dostarczone ciepło. Oznacza to, 
że w przypadku ciepłej wiosny i jesieni, 
nie poniesiemy żadnych dodatkowych 
kosztów. W takich sytuacjach automa-
tyka pogodowa w ogóle nie uruchomi 
dostawy ciepła bo nie będzie takiej po-
trzeby. Co w takim razie się stanie, jeśli 
pogoda będzie nam płatać figle? Za-
płacimy dokładnie za to ciepło, które 
zużyliśmy, ale należy pamiętać, że do-
grzewając się w takie dni urządzeniami 
elektrycznymi czy kuchenką gazową 
również zapłacimy większe rachunki. 
Co się bardziej opłaca? Trudno powie-
dzieć, bo koszty zarówno w jednym, jak 
i drugim przypadku nie są w skali kilku 
dni zbyt duże. 

Natomiast różnicę w obu sposo-
bach ogrzewania robią wspomniane 
wyżej zalety usługi „Ciepło przez cały 
rok” – pewność utrzymania się cie-
pła wewnątrz w  przypadku spadku 

temperatury na  zewnątrz, wygoda 
i niezawodność. Szacunkowe opłaty 
za dostarczone w całym sezonie przej-
ściowym nawet w zimnym roku nie po-

winny przekroczyć kilkudziesięciu zło-
tych, co w skali miesiąca oznacza koszt 
na poziomie od zera do 5–6 PLN na 
całe mieszkanie. 

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z CIEPŁA 
PRZEZ CAŁY ROK?

Pewność ciepła, bezpieczeństwo, wy-
goda i oszczędność – to ogromne zalety 
usługi „Ciepło przez  cały rok”. Nieste-
ty obecnie jest ona dostępna wyłącznie 
dla mieszkańców budynków korzystają-
cych z dostaw ciepłej wody bez piecyka. 
W przypadku ich mieszkań wystarczy 
zgłosić tę potrzebę do  Administratora 
budynku, który skontaktuje się z MPEC, 
aby ustalić warunki i podpisać umowę. 
W przypadku innych budynków moż-
liwość całorocznych dostaw ciepła jest 
związana z podgrzewaniem wody użyt-
kowej. Dlatego osoby zainteresowane 
komfortem cieplnym w mieszkaniu, a ko-
rzystające jeszcze z piecyków gazowych 
w łazienkach powinny przy okazji poru-
szyć na forum wspólnoty czy spółdzielni 
również ten temat. Patrząc na powyższe 
argumenty warto kompleksowo skorzy-
stać z ciepła.

Zdarza Ci się marznąć w domu pod koniec wiosny lub lata, gdy temperatura na ze-
wnątrz niespodziewanie spada? Źle się czujesz, gdy ogrzewanie zostało już wyłączone 
po zimie lub jeszcze nie zostało włączone na jesień, a w Twoim mieszkaniu panuje 
wilgoć? Cenisz sobie wygodę i jak ognia unikasz dyskomfortu związanego z nieodpo-
wiednią temperaturą mieszkania w okresach przejściowych? „Ciepło przez cały rok” 
to usługa stworzona właśnie dla Ciebie.
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Zdrowie i Uroda

Homeopatia 
Jest metodą terapeutyczną, opar-

tą na zasadzie podobieństw. Substan-
cje lecznicze podawane są w małych 
lub nieskończenie małych dawkach 
otrzymywanych poprzez rozcieńczenie 
i dynamizację. Istotą leczenia homeopa-
tycznego jest pobudzanie organizmu do 
uzyskania naturalnej, wewnętrznej rów-
nowagi, tzw. homeostazy dynamicznej, 
która powoduje powrót do zdrowia. Po-
siada własną koncepcję choroby, metody 
diagnozowania i dobierania leków. 

Hirudoterapia 
Metoda leczenia przy pomocy pija-

wek z gatunków h. medicinalis, h. verbena 
lub h. orientalis stosowana przez człowie-
ka od paru tysięcy lat. Dzięki substancjom 
zawartym w ślinie pijawki, które mają m. 
in. właściwości przeciwkrzepliwe, prze-
ciwzapalne i fibrynolityczne, metoda ta 
jest skuteczna w leczeniu wielu dolegli-
wości takich, jak nadciśnienie, bóle, zabu-
rzenia krążenia, etc. W hirudoterapii sto-
sowane są pijawki lekarskie, pochodzące 
z hodowli laboratoryjnej. Pijawka jest 
używana wyłącznie jeden raz. W czasie 
wizyty przystawiane jest od 3 do 8 pija-
wek. Zabieg trwa od 15 do 45 minut. Po 
nakłuciu pijawka zaczyna pobierać krew. 
Jednocześnie uwalnia do krwioobiegu 
człowieka liczne substancje lecznicze.

 
Akupunktura 

Technika leczenia wywodząca się ze 
starożytnych Chin. W Tradycyjnej Medy-
cynie Chińskiej u podstawy akupunktu-
ry leży istnienie niewidzialnych kanałów 
(meridianów), w których płynie ener-
gia Qi. Polega na nakłuwaniu aktywnych 
punktów na ciele i ma za zadanie przy-
wrócić swobodny przepływ Qi (energii 
życiowej), co powoduje poprawienie sta-
nu pacjenta lub powrót do zdrowia. Aku-
punktura może być z powodzeniem stoso-
wana u osób zdrowych w celu zwiększenia 
produktywności i wydolności fizycznej, 
jako profilaktyka infekcji oraz chorób 
alergicznych. Akupunktura daje możli-
wość nie tylko zapobiegania, ale również 

Terapie naturalne

leczenia rozlicznych schorzeń. Jest szero-
ko stosowana w leczeniu bólu. Technika ta 
jest wskazana w leczeniu rwy kulszowej, 
zespołu bolesnego barku, refluksu żołąd-
kowo-przełykowego, przewlekłych zespo-
łów bólowych, migreny, nadciśnienia tęt-
niczego, zaburzeń mikrokrążenia. Działa 
skutecznie również w zespole chroniczne-
go zmęczenia oraz leczeniu zaburzeń spo-
wodowanych długotrwałym stresem. 

Ziołolecznictwo (fitoterapia) 
Dział medycyny, w którym leki wy-

twarzane są z naturalnych roślin (zioła, 
kwiaty, korzenie). Jest to metoda całkowi-
cie naturalna, stosowana od wielu tysięcy 
lat – istotna część Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej. Preparaty w formie roślin lub 
sproszkowanych mieszanek są stosowane 
w TCM w profilaktyce i terapii chorób. 
Pacjentowi przepisywana jest receptura 
z preparatów roślinnych mogąca zastą-
pić działaniem klasyczne leki. Receptury 
są dobierane w oparciu o zasady diagno-
styki stosowane w medycynie chińskiej. 
Przyjmowanie ziół jest wskazane przede 
wszystkim w schorzeniach przewlekłych. 
Pozwala zatrzymać lub spowolnić roz-
wój choroby, a także wspomóc organizm 
w walce z nią. Zioła i mieszanki ziołowe 
pochodzą z certyfikowanych upraw, mają 
znany, zbadany skład, co czyni ich przyj-
mowanie całkowicie bezpiecznym. 

(opracowała: Gabriela Kózka)

Kwota cofniętych lub zmniejszo-
nych świadczeń po kontroli zwolnień le-
karskich przez Oddział ZUS w Krakowie 
po pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła 
ponad 4 mln złotych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnie-
niami, ZUS prowadzi kontrole zarów-
no pod kątem prawidłowości orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy, jak 
i prawidłowości wykorzystania zwolnień 
lekarskich.

Zgodnie z najnowszymi danymi, 
w pierwszym półroczu 2016 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Krakowie przeprowadził prawie 10 
tys. kontroli osób posiadających zaświad-

Bilans kontroli zwolnień lekarskich po półroczu 2016 r.

ZUS wstrzymał świadczenia 
na kwotę 4 mln złotych

czenie o czasowej niezdolności do pracy. 
W konsekwencji wydanych zostało 412 
decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę 
zasiłków chorobowych. Kwota wstrzy-
manych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 
ponad 296 tys. zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa nakłada na Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych również obo-
wiązek obniżenia podstawy wymiaru za-
siłku chorobowego i świadczenia rehabi-
litacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł 
do ubezpieczenia. Wysokość świadcze-
nia jest ograniczana w tym przypadku 
do 100 proc. przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu 
od stycznia do czerwca 2016 r. obniżono 
wypłaty o 3,67 mln zł dla 3,139 tys. osób. 

Kolejnym z powodów ograniczenia 
wysokości wypłacanego świadczenia cho-
robowego jest dłuższe niż 7-dniowe opóź-
nienie w przekazaniu zwolnienia lekar-
skiego pracodawcy. Świadczenie w kwocie 
zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od 
ósmego dnia niezdolności do pracy do cza-
su dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie 
to dotknęło w pierwszym półroczu 1,6 tys. 
osób i opiewało na sumę ponad 105 tys. zł. 

Anna Szaniawska
rzecznik regionalny ZUS 

w województwie małopolskim

– Na całym świecie urządzenia łącz-
ności bezprzewodowej są traktowane jako 
zanieczyszczenie o nierozpoznanym wpły-
wie na zdrowie. Są prowadzone w tej ma-
terii różne badania, ale dane w tym temacie 
są rozbieżne – mówi prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski. – Przepisy nie dają 
pewności, jak wygląda sytuacja z mobilną 
telekomunikacją. Nie czekając na zmia-
nę prawa w tej materii, postanowiliśmy 
sami zakupić urządzenia, które będą mie-
rzyć pole elektromagnetyczne i udostępniać 
mieszkańcom informacje o tego typu zanie-
czyszczeniach – dodaje prezydent.

Inspiracją do działań stała się rów-
nież kontrola NIK dot. budowy i funk-
cjonowania stacji bazowych telefonii ko-
mórkowych w mieście.

– Zgodnie z raportem Naczelnej Izby 
Kontroli, zgody na budowę stacji bazowych 
telefonii komórkowej w Krakowie są wyda-
wane zgodnie z prawem. Dodatkowo w ra-
porcie podkreślono, że zgody są wydawane 
tylko wtedy, gdy istnieje kompletna doku-
mentacja, zawierająca oddziaływanie na 
środowisko – mówi Zastępca Prezydenta 
Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta 
Koterba.

Radni miasta Krakowa trzykrot-
nie (w 2012, 2014 i 2015 r.) uchwalali 
rezolucje w tej sprawie do najwyższych 
władz RP. Obowiązujący dotychczas 

sposób weryfikacji rzeczywistego nara-
żenia mieszkańców na PEM wydaje się 
być niewystarczający. W związku z tym, 
dostarczenie rzetelnych informacji doty-
czących rzeczywistych poziomów gęsto-
ści mocy PEM stało się jednym z prio-
rytetowych działań dla Miasta Krakowa. 
W tym roku przewidziano w budżecie na 
ten cel 450 tys. złotych. Z tych środków 
planowany jest zakup: zestawu selek-
tywnego pomiaru PEM, tzw. analizatora 
widma, jako dodatkowego narzędzia do 
weryfikacji pól elektromagnetycznych 
dla Wydziału Kształtowania Środowi-
ska UMK oraz Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, osobistych 
dozymetrów rejestrujących ekspozycję 
na PEM skorelowaną z lokalizacją GPS, 
aby wypożyczać je mieszkańcom do po-
miarów, oprogramowania do symula-
cji 3D przestrzennego rozkładu PEM 
w zdefiniowanej przestrzeni miejskiej.

– Narzędzia te mają ułatwić weryfi-
kację danych zgłaszanych przez inwesto-
rów stacji bazowych telefonii komórkowych 
i mają być uzupełnieniem do działań reali-
zowanych obecnie przez Wojewódzką In-
spekcję Ochrony Środowiska – mówi Ewa 
Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału 
Kształtowania Środowiska UMK.

Magistrat będzie współpracować 
z ekspertem w zakresie pól elektromagne-

tycznych – dr Barbarą Gałdzińską-Calik 
z Instytutu Badań Elektromagnetycznych 
im. Jamesa Clerka Maxwella, która ma 
być wsparciem dla mieszkańców zgłasza-
jących się z problemem zanieczyszczenia 
polami elektromagnetycznymi. 

– Działania Krakowa są pionierskimi 
w skali kraju. Mamy nadzieję na współ-
pracę z mieszkańcami i oczekujemy na ich 
spostrzeżenia i uwagi – mówi dr Barbara 
Gałdzińska-Calik.

Spotkania mieszkańców z ekspertem 
ds. PEM odbywać się będą w wyznaczone 
środy między godz. 16.00 a 18.00. (7, 14, 
28 września, 5, 19, 26 października, 9, 16, 
23 listopada, 1 i 7 grudnia). Mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać sprawy dot. PEM – 
zostaną one przekierowane do odpowied-
niego organu samorządu terytorialnego, 
odbywać się będą prelekcje w zakresie 
ochrony przed PEM i praw mieszkańców 
do informacji o środowisku, będzie moż-
liwość indywidualnego wypożyczenia do-
zymetrów przez mieszkańców.

Pytania mieszkańców w sprawie 
pól elektromagnetycznych i spotkań 
w MCD można kierować na adres: 
ws.umk@um.krakow.pl.

5 grudnia odbędzie się konferencja 
pt. „I Forum Ochrony Środowiska przed 
Polami Elektromagnetycznymi (PEM)  
– Prawo Mieszkańca do informacji o śro-
dowisku”. Będzie to pierwsze z corocz-
nych zaplanowanych spotkań w Urzędzie 
Miasta Krakowa, na których przedstawia-
ne będą działania naprawcze i innowacyj-
ne mające za zadanie poprawę standardu 
życia mieszkańców Krakowa z uwagi na 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

(UMK)

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Zanieczyszczenie polami elektromagnetycznymi 

Kraków podejmuje nowe działania
Zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych pól elektromagnetycznych, cy-
kliczne spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM oraz prelekcje w Miej-
skim Centrum Dialogu – w ten sposób Kraków chce dołączyć do innych miast 
na świecie, takich jak Paryż, Bruksela, Wiedeń, Frankfurt, Turyn, czy Berkeley 
w Stanach Zjednoczonych, które w ostatnim czasie zwracają coraz większą uwa-
gę na ochronę swoich mieszkańców przed zanieczyszczeniem polami elektro-
magnetycznymi.
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Zdrowie i Uroda

Zmniejszają ryzyko 
chorób serca, łagodzą stres 
i posiadają wiele cennych 
minerałów. Choć migda-
ły są dość kaloryczną prze-
kąską, dzięki swoim proz-
drowotnym właściwościom 
często nazywa się je „królem 
orzechów”. Są bogatym 
źródłem witamin z gru-
py B i E oraz błonnika 
– jak migdały wpływają 
na zdrowie i urodę? 

Dobroczynne migdały. 
Dlaczego warto je jeść?

Wpływ migdałów 
na nasze zdrowie jest 
naprawdę wyjątkowy. 
Te pochodzące z Bli-
skiego Wschodu orze-
chy obniżają poziom 
cholesterolu we krwi, 
pomagają osobom na 
dietach odchudzają-

cych oraz zapobiegają chorobom ta-
kim jak miażdżyca czy cukrzyca – ich 
działanie na organizm potwierdziły 
liczne badania. Są źródłem niezbęd-
nych dla ciała nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i pierwiastków; bogate 
zwłaszcza w potas, migdały wzmac-
niają odporność oraz mięśnie szkiele-
towe i gładkie. Co więcej, polecane są 
wszystkim osobom, które przeżywają 
trudne i stresujące momenty w życiu. 
Koją skołatane nerwy i pomagają się 
zrelaksować.

Migdały są przede wszystkim 
pyszną przekąską – choć to jedne z naj-
bardziej kalorycznych orzechów, za-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Migdały – właściwości zdrowotne i kosmetyczne
wierają też najwięcej wi-
tamin, białka, magnezu 
czy fosforu. Można 
je spożywać prosto 

z paczki, jak i w postaci 
prażonej, zmiksowanej 
na gładką masę czy też 
jako mleko migdało-

we – w każdej z nich 
smakuje wybornie! 
Ze względu na wy-
soką zawartość wi-
tamin B2 i E oraz 
błonnika pokar-
mowego, często są 
włączane do diety 
wegetariańskiej lub 
odchudzającej.

Migdały w kosmetyce
Spożywanie migdałów jest 

korzystne nie tylko dla zdrowia, 
ale i dla urody. Te orzechy znane 
są od wieków jako środek pielę-

gnacyjny – powstaje z nich 
np. olejek migdałowy, któ-
ry posiada działanie nawil-

żająco-regenerujące. Można 
go stosować m.in. na twarz – polecany 
jest osobom, które borykają się z pro-
blemem przesuszonej, pozbawionej 
energii i wrażliwej cery. Jest także 
doskonałym ratunkiem dla włosów 
o rozdwojonych końcówkach, bowiem 
skutecznie zapobiega ich kruszeniu. 
Może być także stosowany jako pre-
parat zabezpieczający pasma podczas 

SKŁADNIKI ODŻYWCZE
Witaminy B1, B2, B3, B5, B6, E, 
biotyna, kwas foliowy; cynk, fosfor, 
jod, magnez, mangan, miedź, potas, 
selen, wapń, żelazo; błonnik; białko; 
jednonienasycone kwasy tłuszczo-
we, kwasy tłuszczowe omega-6

Co skłania nas do poszukiwania 
zdrowej żywności, kontaktu z przyro-
dą, naturalnych sposobów leczenia? Co 
sprawia, że coraz więcej osób wybiera 
terapie proponowane przez Medycy-
nę Chińską – akupunkturę, masaż czy 
ziołolecznictwo? Na te i inne pytania 
odpowiada lek. Wiktoria Zwinczew-
ska z Instytutu Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej „DAO” w Krakowie.

Tradycyjna Medycyna Chińska 
(TCM) to system oparty na wiedzy 
sprzed ponad 5 tysięcy lat, zdobytej 
dzięki uważnej obserwacji człowie-
ka i jego interakcji ze środowiskiem 
zewnętrznym. Dlaczego starożytna 
filozofia nie traci na swojej wartości? 

– Wiktoria Zwinczewska: My-
ślę, że zainteresowanie Medy-
cyną Chińską wiąże się ze 
wzrostem świadomości 
Polaków w kwestiach 
związanych z szero-
ko rozumianym zdro-
wiem. Chemia zawarta 
w jedzeniu i środkach 
czystości, a także za-
nieczyszczone powietrze, 
którym oddychamy, źle wpły-
wa na zdrowie i samopoczucie. Wie-
lu ludzi to zauważa, a refleksja i szukanie 
innych dróg to swoisty bunt! Od kilku lat 
na popularności zyskują zdrowe jedze-
nie, naturalne sposoby pielęgnacji ciała, 
naturalne metody leczenia. W Medycy-
nie Chińskiej patrzy się kompleksowo 
na życie i zdrowie człowieka. To mą-
drość, która nie zaginęła przez tysiącle-
cia i w XXI wieku znów odgrywa ważną 
rolę jako sposób leczenia lub wsparcie 
dla innych terapii. Coraz więcej pacjen-
tek zgłasza się do specjalistów Medycy-
ny Chińskiej z problemami ginekolo-
gicznymi. Ponadto leczymy mężczyzn 
z zaburzeniami płodności i dysfunk-
cjami seksualnymi. TCM traktuje czło-
wieka jako całość, w której wszystkie 
elementy wpływają na siebie nawzajem. 
Podejście to pozwala zapobiegać choro-
bom, a jeśli wystąpią – diagnozować je 
i właściwie leczyć. 

Energia ukryta w każdym z nas... 
– W TCM u podstaw akupunktury 

leży istnienie niewidzialnych kanałów, 
tzw. meridianów, w których płynie ener-
gia Qi. Człowiek jest zdrowy, jeśli energia 
w meridianach płynie w sposób niezabu-
rzony. Jeśli jest jej za mało lub pojawiają 
się przeszkody w przepływie, w organi-
zmie pojawia się choroba. Leczenie pole-
ga na regulowaniu ilości i jakości energii 
Qi. Mechanizm działania akupunktury 
był wyjaśniany przez starożytnych mę-
drców, jako harmonizowanie energii 
w ludzkim ciele. Zastoje energii należa-
ło rozproszyć, a niedobory uzupełnić. To 
pozwalało organizmowi wrócić do stanu 
równowagi, czyli do zdrowia. 

Akupunktura zwalcza ból migrenowy 
i przyspiesza rehabilitację. Akupunk-
tura pozwala łagodzić objawy wielu 
chorób, a inne skutecznie leczyć. Kie-
dy akupunkturę można stosować jako 
podstawową metodę leczenia, a w ja-
kich przypadkach łączy się ją z innymi 
metodami medycyny akademickiej? 

– Kilka lat temu Światowa Orga-
nizacja Zdrowia WHO opublikowała 

Medycyna chińska zyskuje 
w oczach Polaków

listę schorzeń, przy których 
akupunktura jest zalecana 

i ma udowodnione dzia-
łanie kliniczne. Są to na 
przykład bóle różne-
go rodzaju – zwłaszcza 
głowy, kolan i lędźwi, 
nudności i wymioty, rwa 

kulszowa i inne. W scho-
rzeniach takich, jak m.in. 

bezsenność, PMS, porażenie 
nerwu twarzowego również wykazano 

skuteczność akupunktury, ale na mniej-
szej grupie osób badanych. Oczywiście 
lista chorób i dolegliwości opublikowa-
na przez WHO jest znacznie dłuższa. 

Przy jakich dolegliwościach zatem 
pomaga akupunktura? 

– Akupunktura jest szczególnie 
wskazana w leczeniu rwy kulszowej, 
zespołu bolesnego barku, refluksu żo-
łądkowo-przełykowego, przewlekłych 
zespołów bólowych, migrenach. Jest 
szeroko stosowana w poradniach le-
czenia bólu. Ponadto może być po-
wodzeniem stosowana u osób zdro-
wych w celu zwiększenia witalności, 
produktywności, wydolności fizycz-
nej oraz jako profilaktyka infekcji oraz 
chorób alergicznych. Działa skutecz-
nie w leczeniu zespołu chronicznego 
zmęczenia, zaburzeń spowodowanych 
długotrwałym stresem, nadciśnienia 
tętniczego, zaburzeń mikrokrążenia. 
Akupunktura sprawdza się także w ko-
smetyce zarówno w kontekście dbania 
o zdrowy wygląd, jak i przeciwdziała 
starzeniu się skóry. 

Rozmawiała: Gabriela Kózka

Instytut „DAO” prowadzi Przy-
chodnię Akupunktury przy ul. Lipiń-
skiego 7 w Krakowie (budynek Centrum 
Zdrowia „Ruczaj”). Drzwi Instytutu są 
otwarte dla osób chcących żyć zdrowiej 
oraz właściwie dbać o siebie i swoją ro-
dzinę. ITMC „DAO” prowadzi tak-
że Szkołę Akupunktury skierowaną do 
osób związanych ze służbą zdrowia, któ-
re poszukują sposobów kompleksowej 
opieki nad swoimi pacjentami. Ponad-
to w dniach 23–25 września br. ITMC 
„DAO” organizuje II Międzynarodowy 
Kongres Medycyny Chińskiej. Uczest-
nicy Kongresu będą mieli okazję spotkać 
się z cenionymi na całym świecie prakty-
kami Medycyny Chińskiej oraz wymie-
nić doświadczenia z innymi uczestni-
kami. Kongres jest skierowany do osób 
interesujących się medycyną naturalną. 
Więcej informacji: www.itcmkrakow.pl. 

stylizacji z uży-
ciem wysokich 
temperatur.

Z kolei 
kwas migda-
łowy znajduje 
szerokie zasto-
sowanie pod-
czas zabiegów 
medycyny es-
tetycznej. To 
jeden z najcen-
niejszych kwa-
sów AHA i wy-
korzystuje się go 
do leczenia trą-
dziku lub usu-
wania przebar-

wień. Ze względu 
na swoje antybakteryjne i przeciwsta-
rzeniowe właściwości pomaga zarów-
no bardzo młodym osobom o cerze 
łojotokowej, jak i starszym o skórze 
dojrzałej. Łagodnie złuszcza, regene-
ruje, wygładza i odświeża naskórek; 
odblokowuje pory i sprawia, że wy-
równuje się koloryt twarzy. Jego kolej-
ną zaletą jest silniejsze działanie, niż 
np. w przypadku kwasu glikolowego, 
lecz nie powoduje podrażnień lub za-
czerwienień. Co więcej, kwas migda-
łowy pomoże także osobom, które palą 
papierosy – ich cera często jest szara 
i pozbawiona energii, a zabieg z jego 
wykorzystaniem ułatwia regenerację 
skóry i przywraca jej piękny wygląd.

Biovert.pl
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl

Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9:00 – 15:00, czwartek: 14:00 – 16:00

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

Trwają zapisy

Kurs 
komputerowy 
dla seniorów

Rada Dzielnicy VIII Dębniki zapra-
sza na kolejną edycję kursu komputero-
wego dla seniorów. Zajęcia skierowane 
są do osób w wieku 50+ zamieszkałych 
na terenie Dzielnicy VIII. Program 
obejmuje 15 godzin lekcyjnych, zagad-
nień z zakresu podstaw obsługi kompu-
tera, korzystania z poczty elektronicznej 
oraz internetu. Zajęcia rozpoczną się po 
wakacjach w Szkole Podstawowej nr 25 
przy ulicy Komandosów 29 na osiedlu 
Podwawelskim oraz w Szkole Podstawo-
wej nr 62 przy ulicy Ćwikłowej 1 w Py-
chowicach. Zapisy prowadzone są pod 
numerem telefonu: 12 267 03 03. 

Pozytywne doświadczenie zwią-
zane z organizacją kursu na poziomie 
zaawansowanym wspólnie z Zespo-
łem Szkół Łączności zachęciło Radę 
Dzielnicy do ponowienia tego pomysłu 
w roku 2017.  (ba)

Od września w CK Ruczaj

Klub Rodzica
Od września w Centrum Kultu-

ry Ruczaj przy ulicy Rostworowskie-
go 13 na Ruczaju rozpoczną się zajęcia 
w ramach Klubu Rodzica. Zajęcia stałe 
przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1 
miesiąca do 4 roku życia oraz dla kobiet 
w ciąży, natomiast warsztaty i prelekcje 
dla dzieci bez ograniczeń wiekowych.

W ramach zajęć stałych od 9 wrze-
śnia, w piątki, odbywać się będą zajęcia 
muzycznej akademii malucha Harmo-
niusz, natomiast od 21 września w śro-
dy gimnastyka dla rodzica z dzieckiem.

Z kolei w sobotę 10 września 
o godzinie 11.15 odbędzie się prelekcja 
„Z dzieckiem na koniec świata”, czyli jak 
bezpiecznie spędzić egzotyczne waka-
cje, natomiast w środę 21 września pre-
lekcja „Mały podróżnik”, czyli jak bez-
piecznie podróżować z rodziną.

Udział we wszystkich zajęciach jest 
bezpłatny. Program finansowany jest 
przez Miasto Kraków. Zapisy poprzez 
formularz internetowy oraz w biurze 
CK Ruczaj. Szczegółowy program na 
www.ckruczaj.pl.

(red) 

Co roku prezydent Miasta Krakowa 
oraz przewodniczący jednej z krakow-
skich dzielnic, kultywując ten zwyczaj, 
organizują Dożynki Miejskie. Tym ra-
zem odbyły się w Dzielnicy VIII Dębni-
ki, a konkretnie w Skotnikach. W upal-
ne sobotnie popołudnie 27 sierpnia na 
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 7 przy ul Skotnickiej 86, można 
było podziwiać dawne zwyczaje zwią-
zane z zakończeniem żniw i prac rolni-
czych w okresie letnim.

Uroczystości otworzyła o godzinie 
14.00 polowa msza święta, której prze-
wodniczył proboszcz parafii pw. Matki 
Bożej Różańcowej ks. Józef Brzeźniak. 
W części oficjalnej głos zabrali prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 
przewodniczący Rady Miasta Krako-
wa Bogusław Kośmider oraz przewod-
niczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII 
Dębniki Arkadiusz Puszkarz. Starosto-
wie dożynek, radni Dzielnicy VIII Hali-
na Krawczak i Paweł Skrzypiec wręczyli 
przybyłym tradycyjne bochny chleba.

Głównym punktem uroczystości był 
konkurs na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy – zgodnie z wielowiekową tra-
dycją, wykonany z tegorocznych plonów. 
Jury, któremu przewodniczyła Małgo-
rzata Oleszkiewicz z Muzeum Etnogra-

Święto plonów tym razem odbyło się w Dzielnicy VIII

Dożynki Miejskie w Skotnikach
Dożynki to ludowa uroczystość, podczas której świętuje się zakończenie prac 
polowych oraz żniw. Obrzęd dożynek, wprawdzie praktykowany już przez Sło-
wian, w pełni rozwinął się dopiero w nowożytności. Choć przez lata obyczaj 
ten stale ewoluował, to jednak wiele z dawnych, tradycyjnych elementów tego 
święta zachowało się do dziś.

ficznego w Krakowie, pierwsze miejsce 
przyznało Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Łuczanowic, drugie Stowarzyszeniu 
Bezpieczna Ruszcza i Okolice, a trzecie 
Stowarzyszeniu Nowe Kantorowice.

Po konkursie, na scenie zaprezen-
towały się zespoły działające przy Klu-
bie Kultury Skotniki, góralska kapela 
„Okowita”, zespoły „Małe Słowianki” 
i „Mogilanie”. Gwiazdą wieczoru była 
grupa „Trubadurzy”. Na zakończenie 
odbył się pokaz laserów, po którym roz-
poczęła się zabawa taneczna.

Poza atrakcjami scenicznymi przy-
gotowano też różnego rodzaju atrakcje 
dla najmłodszych i stoiska z produktami 
regionalnymi. Przez cały czas trwania 
imprezy wolontariusze Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotwo-
rową KOLIBER prowadzili zbiórkę  
(w formie loterii), z której dochód prze-
znaczony był na wsparcie prowadzo-
nej działalności. Każdy kto zakupił los 
mógł wygrać m.in. rower, tablet, desko-
rolkę czy hulajnogę. W ten sposób udało 
się zebrać ponad 1000 zł.

Organizatorami Dożynek Miej-
skich byli: Urząd Miasta Krakowa, 
Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki, 
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana 
w Krakowie. (red)

Fot. CM im. dr. H. Jordana

Fot. Bogusław Świerzowski

Fot. Bogusław Świerzowski

Fot. CM im. dr. H. Jordana Fot. Bogusław Świerzowski
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SOLVAY.PARK   Galeria Handlowa Solvay Park, ul. Zakopiańska 105, www.solvaypark.pl

Laboratorium Artystyczne 
Warsztaty dla dzieci

Wstęp wolny, poziom +1
Startujemy o 10:30

24 września
W kuchni pełnej eksperymentów, czyli przepis na zabawę.

8 października
Skrzynia pełna instrumentów, czyli laboratorium dźwięków. 

22 października
Wodne inspiracje, czyli tajemnice H2O.
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prasa_kropka_Warsztaty dla dzieci_158x229.ai   1   30/08/16   12:00

Rozpisano przetarg na zaprojekto-
wanie i budowę Trasy Łagiewnickiej. 
Jednym z elementów zadania jest linia 
tramwajowa, która połączy Kurdwa-
nów z ul. Zakopiańską. Szczegóły na 
www.trasalagiewnicka.krakow.pl.

Coraz bliżej do budowy Trasy Ła-
giewnickiej. Rozpisany został przetarg 
na zaprojektowanie i budowę tego ele-
mentu, tzw. III obwodnicy na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Grota Ro-
weckiego do skrzyżowania z ulicami 
Beskidzką i Halszki.  Jednym z waż-
niejszych elementów zadania jest linia 
tramwajowa, która połączy Kurdwa-
nów z ulicą Zakopiańską.

Przypomnijmy, że w ramach ak-
tualizacji Programu Funkcjonalno-U-
żytkowego przyjęto, że główny ciąg 
będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy 
ruchu w każdą stronę. Natomiast na 
odcinkach między węzłami, tam gdzie 
planowane jest poprowadzenie komu-

Trasa Łagiewnicka

Jest przetarg na budowę
nikacji autobusowej, wprowadzony 
będzie dodatkowy pas, przeznaczony 
wyłącznie dla transportu zbiorowego.

– Nie przewiduje się poprowadzenia 
ruchu autobusowego od Grota Roweckie-
go do Kobierzyńskiej, w tunelach pod Tu-
rowicza i Herberta i pod Zakopiańską. 
Tam jezdnie będą miały pod dwa pasy – 
wyjaśnia prezes Trasy Łagiewnickiej.

Realizacja projektu ma być efek-
tem współpracy pomiędzy spółką Tra-
sa Łagiewnicka a Polskim Funduszem 
Rozwoju, (PFR) EBI i banków komer-
cyjnych.

Już wcześniej spółka Trasa Ła-
giewnicka uzyskała zgodę Minister-
stwa Rozwoju w zakresie zamiany 
beneficjenta środków unijnych na bu-
dowę linii tramwajowej od Witosa do 
Zakopiańskiej. Przygotowywany jest 
wniosek o dotację na ten cel. Zgodnie 
z planem, będzie złożony do końca tego 
roku. (UMK)

Zawody i zabawy sportowe dla 
dzieci, wyprawki szkolne dla laure-
atów zawodów, piknik rodzinny – to 
tylko niektóre atrakcje, które czekały 
na uczestników festynu „Pożegnanie 
lata oraz powitanie szkoły na Kolnej”. 
Impreza odbyła się w sobotę 3 września 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Kolna” 
przy ulicy Kolnej 2.

W programie imprezy znalazły się 
zawody, gry i zabawy sportowe połą-
czone z piknikiem przeznaczonym dla 
120 dzieci z krakowskich rodzin zastęp-
czych oraz rodzin pozostających pod 
opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W imprezie wziął udział 
prezydent Miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski, który wręczał nagrody zwy-
cięzcom. 

Fot. OSiR Kolna

Piknik rodzinny na Kolnej

Sportowe pożegnanie lata

Uczestnicy podzieleni na drużyny 
rywalizowali w konkurencjach spor-
towo-sprawnościowych. Oprócz spor-
towych zmagań na dzieci czekali ani-
matorzy z Programów Aktywności 
Lokalnej z ciekawym programem za-
baw integracyjnych. 

Zwycięzcy zawodów otrzymali na-
grody, dla pozostałych nie zabrakło upo-
minków. Dla uczestników przygotowa-
no przekąski, lody czy watę cukrową. 
Fundatorami byli prezydent Jacek Maj-
chrowski, MOPS w Krakowie, a tak-
że Firma FARO, Unilever (lody Carte 
d’Or) oraz Krakowski Klub Kajakowy. 
Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez Urząd Miasta Krakowa, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krako-
wie oraz OSiR „Kolna”.  (red)

Muru przy ul. Tynieckiej 7 nie szpe-
cą już obraźliwe bohomazy. Oczyszcze-
nie elewacji było możliwe dzięki akcji 
Pogromców Bazgrołów „Ściepa kibica”, 
czyli apelowi skierowanemu do kra-
kowskich klubów: Cracovii i Wisły oraz 
ich sympatyków.

– Nasz list otwarty z prośbą o wspar-
cie finansowe na oczyszczenie muru przy-
niósł spodziewany efekt. Duża w tym za-
sługa znanych kibiców, którzy podpisali się 
pod naszym apelem – podkreśla Pogrom-
ca Bazgrołów Waldemar Domański.

Przypomnijmy, „Ściepa kibica” do-
tyczyła muru na ulicy Tynieckiej 7, po-
krytego obelżywymi napisami kibiców 
z przeciwnych, krakowskich klubów 
piłkarskich. Na przemian jedni i dru-
dzy zamieszczali na nim wulgarne na-
pisy, traktując to miejsce jako swoistą 
tablicę ogłoszeń.

Fot. pogromcybazgrolow.com

Pogromcy Bazgrołów w akcji przy ulicy Tynieckiej

Sukces „Ściepy kibica”

Właścicielką zabazgranego niena-
wistnymi napisami muru jest emerytka, 
której nie było stać na naprawę – jej koszt 
wyniósł około 8 tys. zł. Z tego powodu 
przewodniczący Zespołu ds. ogranicze-
nia bazgrołów w Krakowie Waldemar 
Domański zwrócił się o pomoc w ze-
braniu funduszy do sympatyków Wisły 
i Cracovii. Inicjatywę poparli znani ki-
bice obu drużyn, m.in. Marcin Daniec, 
Jerzy Fedorowicz, Grzegorz Miecugow, 
Jan Nowicki, Bogdan Rymanowski czy 
Andrzej Sołtysik.

– Chcemy serdecznie podziękować 
wszystkim środowiskom oraz ludziom 
biorącym udział w „Ściepie kibica”. Bar-
dzo cieszymy się, że wspólnymi siłami 
udało nam się oczyścić tę elewację – za-
znacza Waldemar Domański.

Więcej o Pogromcach Bazgrołów: 
www.pogromcybazgrolow.com. (UMK)



WRZESIEŃ 201610

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl

 www.facebook.com/GminaSkawina 
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Magazyn Gminy Skawina

2 Wersje znaku

Znak może być stosowany również w wersji:
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych gdy nie 
można zastosować wersji podstawowej znaku 
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem 
po prawej stronie.

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

W tym roku XVIII Dożynki Powia-
tu Krakowskiego i Gminy Skawina 2016 
odbyły się w Radziszowie w ostatnią so-
botę sierpnia.

Świętowanie rozpoczęło się dzięk-
czynną mszą świętą, którą celebrował ks. 
Stanisław Kamionka, proboszcz parafii 
św. Wawrzyńca w Radziszowie. Pod-
niosłą oprawę polowej liturgii zapewni-
ła Orkiestra Dęta Sygnał z Radziszowa.

Po mszy radosny, kolorowy koro-
wód dożynkowy, prowadzony muzyką 
radziszowskiej Kapeli Ludowej, dumnie 
wędrował ulicami prezentując się w ca-
łej okazałości przybyłym na uroczystość 
gościom. Sznur delegacji gmin i sołectw 
niosących misternie wykonane wieńce 
wydawał się nie mieć końca.

Powracający korowód, już ze sceny, 
powitali prowadzący: Małgorzata Ożóg 
i Maciej Sala, a następnie Starostowie 
Dożynek: Urszula i Zbigniew Dziewoń-
scy, jak tradycja nakazuje, wręczyli bur-
mistrzowi Skawiny – Pawłowi Kolasie 
oraz staroście krakowskiemu – Józefowi 
Krzyworzece chleby, jako symbol pracy, 
rolniczego trudu. Pokaźne bochny zosta-
ły podzielone i każdy mógł poczęstować 
się kromeczką z chrupiącą skórką.

Po krótkich przemowach i powita-
niach kolejno zaprezentowały się dele-
gacje sołectw, wręczając wieńce zapro-
szonym gościom:
• Starosta Józef Krzyworzeka – Ra-

dziszów
• Burmistrz Skawiny Paweł Kolasa - 

Radziszów
• Senator RP Marek Pęk – Pozowice
• Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki 

(odebrał asystent) – Wola Radzi-
szowska

• Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik – 
Rzozów

• Wicepremier Jarosław Gowin – Ko-
panka

• Marszałek Województwa Małopol-
skiego Jacek Krupa – Zelczyna

• Poseł Ziemi krakowskiej Andrzej 
Adamczyk – Borek Szlachecki

• Wicestarosta Wojciech Pałka – Po-
lanka Hallera

• Członek Zarządu Powiatu Arka-
diusz Wrzoszczyk – Jurczyce

• Zastępca Burmistrza Norbert Rze-
pisko – Jaśkowice

• Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg 
– Gołuchowice

• Przewodniczący Rady Miejskiej 
Witold Grabiec – Facimiech

XVIII Dożynki Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina

Podziękowano za obfite plony i urodzaj

• Sekretarz Powiatu Krakowskiego 
Adam Wójcik – Wielkie Drogi

• Przewodniczący Rady Powiatu Ta-
deusz Nabagło – Ochodza

• Rada Przedsiębiorczości Jerzy Wod-
nicki – Grabie

• Czesław Sekuła – Krzęcin
Wręczaniu wieńców towarzyszyła 

gra i śpiew Kapeli Ludowej z Radziszo-
wa. Każdy z obdarowanych mógł wy-
słuchać specjalnie skomponowanych 
przyśpiewek zawierających oryginalne 
życzenia.

Odbyły się także zwyczajowo kon-
kursy na stoisko regionalne i wieniec 
dożynkowy, które oceniało Jury w skła-
dzie: Małgorzata Niechaj – kustosz od-
działu Celestat Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa (przewodnicząca 
jury), Bronisław Bieś – wiceprezes Sto-
warzyszenia „Jaśkowice – Nasza Przy-
szłość”, Bogdan Bogdali – przedsta-
wiciel Rady Powiatu Krakowskiego, 
członek komisji rolnictwa, Agnieszka 
Brodowska – dyrektor Centrum Kultu-
ry i Promocji w Kocmyrzowie – Lubo-
rzycy, Krystyna Kądzioła – organizator 
ds. kultury w CKiS.

Zwycięzcą w kategorii „Najciekaw-
sze Stoisko Regionalne” zostało Koło 
Gospodyń Wiejskich Prandocin Wy-
siołek z Gminy Słomniki. Natomiast 
pierwszą nagrodę za „Tradycyjny Winiec 
Dożynkowy” zdobyli Kozierowianie, re-
prezentujący Gminę Michałowice.

Ważnym punktem Święta Plonów 
było wręczenie nagród dla Najlepszych 
Rolników Powiatu Krakowskiego. Prze-
wodniczący Rady Powiatu Krakowskie-
go - Tadeusz Nabagło oraz członkowie 
Zarządu Powiatu Krakowskiego: Alicja 
Wójcik i Arkadiusz Wrzoszczyk wręczy-
li wytypowanym gospodarzom dyplomy 
i drobne upominki.

Oczywiście, nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci, a także miłośników 
tradycyjnych polskich przysmaków. 
Przy licznych, pięknie ozdobionych 
stoiskach można było spróbować ciast, 
drożdżowych kołaczy, owoców, piero-
gów, świeżutkiego pieczywa ze smalcem, 
ogórków kiszonych, pasztecików, konfi-
tur i innych tego typu smakołyków. Po-
nadto wieczorem rozpoczęła się huczna 
zabawa taneczna do białego rana, która 
bynajmniej nie zakończyła świętowania. 
Na niedzielę przewidziano bowiem tak-
że liczne atrakcje.

Fot. Jarosław Karasiński, (CKiS, red)

Dożynki (albo wieńcowiny) niektórymi elementami sięgają rodowodem czasów 
prasłowiańskich. Na te elementy nakładają się pierwiastki katolickie i te charak-
terystyczne dla danego regionu. W Polsce od 1927 roku organizuje się Dożynki 
o charakterze państwowym. Także w Skawinie, od wielu już lat, świętuje się za-
kończenie zbiorów, podczas których miejscowości z powiatu krakowskiego i Gmi-
ny Skawina mają okazję podziękować za pomyślny urodzaj przy pomocy wieńca 
i humorystycznych przyśpiewek.

Bezpłatne warsztaty w MBP

Ruszyły zapisy
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Skawinie zaprasza do zapisów na bez-
płatne popołudniowe warsztaty eduka-
cyjne skierowane do różnych grup wie-
kowych: warsztaty komputerowe dla 
dorosłych (różne stopnie zaawanso-
wania, także dla seniorów), tematyczne 
z tabletami dla młodzieży i dorosłych 
czy zajęcia plastyczno-literackie „Inspi-
rujące wtorki” (dzieci w wieku 9–12 lat).

Zajęcia są bezpłatne i odbywają 
się w Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26, tel. 
12 276 25 71. (UMiG)

Grupa psychoedukacyjna 

Pomoc dla osób 
uwikłanych w przemoc

Centrum Wspierania Rodziny 
w Skawinie zaprasza osoby doświadcza-
jące różnych form przemocy do udziału 
w grupie psychoedukacyjnej. Spotkania, 
które rozpoczną się 30 września, potrwa-
ją do 16 grudnia br. Odbywać się będą cy-
klicznie raz w tygodniu, w każdy piątek 
(14 spotkań) w godzinach od 16.30 do 
19.30 w Centrum Wspierania Rodziny 
przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Głównym celem działania jest po-
moc osobom doznającym przemo-
cy,  które chcą zatrzymać przemoc 
w rodzinie, odzyskać godność osobistą, 
zmienić swoje życie, uwierzyć we własne 
siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: 
tel. 12 276 34 10 lub osobiście w Cen-
trum w godz. 10.00 do 20.00. (UMiG)

Dopalacze – profilaktyka, 
interwencja, działanie

Bezpłatne 
szkolenie 

Centrum Wspierania Rodziny 
w Skawinie zaprasza na bezpłatne szko-
lenie „Dopalacze – profilaktyka, inter-
wencja, działanie”, które odbędzie się 12 
i 13 października br. w godzinach 9.30 – 
15.00. Zgłoszenia udziału można prze-
syłać do 30 września br.

Szkolenie skierowane jest do  na-
uczycieli, wychowawców, psychologów, 
pedagogów, wychowawców świetlic śro-
dowiskowych, członków Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, pracowników Centrum 
Wspierania Rodziny, Straży Miejskiej, 
Komisariatu Policji w Skawinie, pracow-
ników socjalnych pracujących na terenie 
gminy Skawina. (UMiG)
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Informacje i zapisy: Dział Sportu i Rekreacji – I piętro na Basenie Camena 
(obok kawiarni), tel. 12 256 95 60 w. 21, pn. – pt. w godz. 7.00–15.00.

• 17 września (sobota) – BESKID ŚLĄSKI – czas przejścia: 5h
 Przełęcz Salmopolska – Malinowska Skała – Skrzyczne (1257 m n.p.m.)  

– Szczyrk
 Wyjazd godz. 7.00, powrót ok. godz. 18.00, 
 skala trudności „3”, GOT – 18 pkt. Cena: 56,00 zł.
• 2 października (niedziela) – HALA KRUPOWA – czas przejścia: 6h
 Sidzina Dom dziecka – Hala Krupowa – Polica (1369 m n.p.m.) – Przełęcz 

Krowiarki
 Wyjazd godz. 7.00, powrót ok. godz. 19.00, 
 skala trudności „3”, GOT - 24 pkt. Cena: 55,00 zł.

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

Klub Sportowy „Optima” Skawina 
wraz z Centrum Kultury i Sportu w Ska-
winie oraz UMiG w Skawinie zaprasza-
ją na imprezę sportową „Pokonaj Focha 
IV”. 18 września na terenie Skawiń-
skiego Obszaru Gospodarczego (Ska-
wina – Kopanka) będzie można wziąć 
udział w wyścigach: rolkowych, rowe-
rowych i biegowych. Zapisy ruszyły.

18 września – impreza sportowo-rekreacyjna dla biegaczy, rolkarzy i rowerzystów

Pokonaj Focha po raz czwarty

W tym roku odpowiadając na su-
gestie i podpowiedzi uczestników po-
przednich edycji poszerzono starty 
o wyścigi rowerowe dla najmłodszych 
miłośników „dwóch kółek”. 

W ramach zawodów sporto-
wych „Pokonaj Focha” tradycyjnie 
dla najambitniejszych sportowców 
zostanie rozegrany „TRÓJBÓJ – 

FOCHATHLON”. Na klasyfika-
cje trójboju składają się trzy konku-
rencje: rolki – 10 km, rower – 10 km 
i bieg – 5 km. W każdej konkurencji 
wchodzącej w skład trójboju, zawod-
nik jest klasyfikowany osobno według 
dyscypliny i kategorii wiekowej. Wy-
nikiem końcowym w trójboju będzie 
łączny czas zawodnika po ukończeniu 
trzech konkurencji. Klasyfikacja pro-
wadzona jest tylko w kat. OPEN ko-
biet i mężczyzn (bez podziału na ka-
tegorie wiekowe).

PROGRAM WYŚCIGÓW:
– 10.00 – 10.45 – Biegi Krótkie w po-

szczególnych kategoriach wieko-
wych wg harmonogramu startów

– 10.50 – 11.50 – Wyścigi Krótkie – 
ROWER w poszczególnych kate-
goriach wiekowych wg harmono-
gramu startów

– 12.00 – 12.30  – Wyścigi Krótkie  
– ROLKI

– 13.00 – 13.45 – Wyścig GŁÓWNY 
– ROLKI

– 14.15 – 15.00  – Wyścig GŁÓWNY 
– ROWER

– 15.15 – Bieg GŁÓWNY na 10 km 
i bieg na 5 km
Informacje i zapisy w godz. 8.30 

-16.00: Dział Sportu i Rekreacji, Hala 
Widowiskowo – Sportowa CKiS,  
ul. Konstytucji 3 Maja 4, tel. 12 276 40 
56, 784 031 280, mail: pokonaj.focha@
gmail.com oraz on-line.

(UMiG)

Zapisy do sekcji artystycznych 
i sportowych na sezon 2016/2017 
CKiS w Skawinie. Oferta zajęć do-
stępna na www.ckis.pl

Informacje i zapisy: 
Sekcje artystyczne: Pałacyk „So-

kół”, Dział Realizacji Projektów 
Kultury, ul. Mickiewicza 7, tel. 12 
276-34-64

Sekcje sportowe: Dział Spor-
tu i Rekreacji, Hala Widowisko-
wo-Sportowa CKiS, ul. Konsty-
tucji 3 Maja 4, tel. 12  276 40 56, 
784 031 280

• 12 września godz. 17:30 - Pałacyk 
„Sokół”

 TEATR DZIECIOM: „Country 
Show” – przedstawienie dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Nikoli. Bilety 
w cenie 10 zł w sprzedaży w kasach 
CKiS w Skawinie oraz w Pałacyku 
„Sokół” na godzinę przed spektaklem.

• 11 września (niedziela) godz. 18.00 - 
Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie

 Koncert „Wiedeński klasycyzm i jego 
prekursorzy” w wykonaniu duetu 
MUSICA GRAZIOSA. W pro-
gramie koncertu Wiedeński klasycyzm 

i jego prekursorzy - 260 rocznica uro-
dzin Mozarta znajdą się utwory Wol-
fganga Amadeusza, jego prekursorów 
oraz kompozytorów współczesnych: 
Christlieba Siegmunda Bindera, 
Claude Benigne Balbastre’a oraz Lu-
dwiga van Beethovena. W pięknych 
wnętrzach Dworu Dzieduszyckich 
w Radziszowie można będzie poznać 
specyfikę i piękno dźwięku szlachet-
nego i rzadko prezentowanego in-
strumentu, jakim jest KLAWESYN. 
Przybliżą go znakomite instrumenta-
listki: prof. Bogumiła Gizbert-Stud-
nicka oraz  Paulina Tkaczyk  (także 
flet traverso) czyli zespół MUSICA 
GRAZIOSA.

• 8–9 października - Hala Widowi-
skowo-Sportowa w Skawinie

 MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA MAŁOPOLSKIE-
GO W TAŃCU SPORTOWYM 
– SKAWINA 2016

 Na parkiecie, w 11 kategoriach wie-
kowych, swoje umiejętności zaprezen-
tują profesjonalni tancerze zrzeszeni 
w MZT, jak i amatorzy. Będzie okazja 
podziwiać zarówno najmłodszych, jak 
i tych nieco starszych miłośników tańca.

Sprzątanie zakładu 
w każdą niedzielę. 

110 zł netto/dzień. 
Wymagana książeczka Sanepid.

PRACA W SKAWINIE

Kontakt: 600 880 805 
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Kraków, ul. Domowa 3, tel. 508 125 226
(koło pętli autobusowej Skotniki-Szkoła)

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl
• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, 
 osobowych, majątkowych; postępowania spadkowe
• obsługa prawna firm; analiza i przygotowanie umów
• reprezentacja przed sądami, w tym „elektronicznym” 
 sądem w Lublinie; windykacja należności

 

Nie trzeba wiele rozumu, by wszystko zmącić, ale trzeba go dużo, by wszystko uładzić.
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POZIOMO:
 2)  przysmak psa
 4)  klub piłkarski z Chorzowa
 7)  przeciwczołgowa
 8)  specjalista od moralności
 9)  słona w morzu
11)  wokalistka Maanamu
13)  wymienny w długopisie
15)  leczenie z nałogu
18)  ssąco-tłocząca
19)  orzech z mlekiem
20)  oszklona szafka z eksponatami
24)  ciężkie przeżycie
27)  roślina oleista
30)  porozumienie kończące spór
31)  wycofywanie się wojska  

z zajętych pozycji
32)  niesprawdzona wiadomość

PIONOWO:
 1)  ostry, przenikliwy dźwięk
 2)  Jacobs lub Tchibo
 3)  nocny motyl
 4)  czerwony po ugotowaniu 

jadalny skorupiak
 5)  amerykańska marka sprzętu 

narciarskiego i tenisowego
 6)  zimowy znak Zodiaku
10)  cecha bohatera
12)  wojskowe polecenie
13)  krótka wyprawa za miasto
14)  miasto z browarem
16)  dół pod fundamenty
17)  smaczny kawałek
21)  mocny argument
22)  graniczy z Chinami
23)  kładka na statek
25)  produkt rozpadu uranu
26)  ściana z cegieł
28)  świadoma część osobowości
29)  klub sportowy z Aten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie  
– tytuł jednego z kinowych przebojów tego lata.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 16.09.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania bilety na basen 
do Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu


