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UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
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CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
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testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)
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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)

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

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Krakowski Rynek Główny powoli 
nabiera świątecznego klimatu. Od wielu 
lat jednym z jego elementów są Targi Bo-
żonarodzeniowe, będące doskonałą oka-
zją nie tylko do kupienia świątecznych 
wyrobów, ale także do wzięcia udziału 
w  licznych wydarzeniach towarzyszą-
cych, m.in. Korowodzie Szopek, Pocho-
dzie Mikołajów i wspólnym kolędowa-
niu. W tym roku targi potrwają do 26 
grudnia, a część stoisk ze świątecznymi 
produktami pozostanie na Rynku aż do 
8 stycznia.

Targi Bożonarodzeniowe nawiązują 
do handlowych tradycji Rynku Główne-
go i od ponad ćwierćwiecza na stałe wpi-
sały się w pejzaż Krakowa. Symbolem 
Targów Bożonarodzeniowych jest anioł. 
Wystrój to głównie girlandy i żywe cho-
inki około 700 sztuk zakupione z plan-
tacji świerków oraz ciepłe, białe światło. 
Dekoracje zaprojektowała artysta pla-
styk Marzena Koperska. Tegorocznym 
Targom, jak zawsze towarzyszyć będzie 
wiele imprez artystycznych. 

26 listopada odbyła się inauguracja 
Targów Bożonarodzeniowych. 

1 grudnia w samo południe twórcy 
krakowskich szopek bożonarodzenio-
wych wyruszą w korowodzie spod po-
mnika Adama Mickiewicza w stronę 
estrady targów, gdzie odbędzie się pre-
zentacja szopek. 

6 grudnia, wzorem lat ubiegłych 
w pochodzie weźmie udział stu Miko-
łajów. 

Od 7 do 16 grudnia odbędą się 
bożonarodzeniowe prezentacje szkół. 
Spośród pięciu, które będą miały oka-
zję wystąpić, dwie to placówki eduka-
cyjne Dzielnicy VIII Dębniki (7 grud-
nia o godz. 16:00 – Szkoła Podstawowa 

Targi Bożonarodzeniowe na Rynku w Krakowie

Poczuj magię świąt

Fot. Magiczny Kraków 

nr 151 z ul. Lipińskiego 2, 15 grudnia 
o godz. 15:00 – Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Integracyjnych nr 3 z ulicy 
Strąkowej 3).

18 grudnia o godz. 12:00 pod tar-
gową estradą, w czasie trwania targów, 
tradycyjnie już prezydent Miasta Kra-
kowa oraz Metropolita Krakowski spo-
tkają się z mieszkańcami i turystami na 
opłatku.

W Wigilię, 24 grudnia o godz. 
12:00 zapanowano pokaz „Dziadów 
Polskich” przy pomniku Adama Mic-
kiewicza według inspiracji Wiesz-
cza. Na cokole pomnika „zamieszanie” 
urządzą dziady proszalne, weselne, po-
grzebowe, kościelne, śpiewając ballady 
w większości oparte na tekstach ich au-

torstwa, następnie przejdą w stronę kra-
mów domagając się od gospodarzy ja-
dła, napitku i zapłaty. Między hejnałem 
z Wieży Mariackiej, a przedstawieniem 
„Dziadów Polskich” krakowskie kwia-
ciarki, jak co roku złożą kwiaty przy po-
mniku wieszcza. 

26 grudnia od godz. 14:00 przy po-
mniku A. Mickiewicza będzie można 
wziąć udział we wspólnym kolędowaniu.

Na Targach Bożonarodzeniowych 
nie zabraknie stoisk z polskimi potra-
wami z grilla i łakociami. Jak co roku 
kupcy oferować będą szeroką gamę 
świątecznych upominków i dekora-
cji takich, jak ręcznie malowane bańki, 
ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, 
świece z wosku, szopki, wyroby cera-

miczne, wyroby z siana, słomy, drewna, 
wełny, filcu i sukna, szkło artystyczne, 
biżuterie, pamiątki, obrazki na płótnie, 
reprodukcje starych fotografii, pocz-
tówki, kalendarze, drewniane zabawki, 
materiałowe maskotki pachnące kawą, 
czekoladą i cynamonem, wyroby skó-
rzane, kożuchy, pantofle, kapelusze, ob-
rusy i serwety. Ustawiona zostanie też 
kuźnia, w której odbywać się będą po-
kazy kowalstwa. Szczegółowy program 
na www.kiermasze.com.pl.

Jak co roku Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa też przygotowuje wiele 
atrakcji związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia.

1 grudnia w godz. 10.00 - 12.00  
u stóp pomnika Adama Mickiewicza na 
Rynku Głównym w Krakowie z samego 
rana pojawią się twórcy szopek, by za-
prezentować swoje arcydzieła. Od wielu 
lat do rywalizacji o nagrody przystępu-
ją nie tylko doświadczeni szopkarze, ale 
również dzieci z krakowskich i podkra-
kowskich przedszkoli i szkół podstawo-
wych oraz podopieczni zakładów opie-
kuńczo-leczniczych. Od 5 grudnia do 26 
lutego krakowskie szopki biorące udział 
w  tegorocznym konkursie będzie można 
oglądać w Pałacu Krzysztofory. 

10 grudnia od godz. 12.00 do 15.00 
w sali Fontany Pałac Krzysztofory od-
będą się rodzinne zawody w układa-
niu wielkich puzzli szopkowych (zapi-
sy w Centrum Obsługi Zwiedzających, 
tel.: 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl).

18 i 26 grudnia o godz. 16.00 w sali 
Miedzianej Pałacu Krzysztofory będzie 
można obejrzeć przedstawienia jaseł-
kowe w wykonaniu rodziny Malików ze 
Zwierzyńca.

Wiecej na www.mhk.pl (UMK, red)
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Kraków, ul. Ruczaj

OSTATNIE  WOLNE  MIESZKANIA
Cechy, które wyróżniają Royal Investments:

- spójna i elegancka architektura apartamentowca
- podwyższony standard wykończenia deweloperskiego, w tym wszystkie
 instalacje wewnętrzne, grzejniki, wysokiej klasy tynki i wylewki,
- wysoki i naturalny komfort mieszkania przy jedoczesnej
 wysokiej energooszczędności,
- eleganckie wykończenie klatek schodowych i korytarzy
- nowoczesne windy komunikacyjne w każdym z segmentów,
- profesjonalne zagospodarowanie terenu wokół budynku.

725 629 339508 269 193
www.royal-investment.com

Apartamenty Korona  
W grudniu promocja - 50 zł za każdy metr2!

 
 

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
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Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest 
programem współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej, który ma na 
celu wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób trwały 
i intensywny poprzez udzielanie im 
nieodpłatnej pomocy żywnościowej 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
i z poszanowaniem godności osób 
uprawnionych oraz umożliwienie tym 
osobom korzystania z bezpłatnych 
działań towarzyszących.

PROGRAM 
OPERACYJNY
POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

Wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Koniec 2015 i cały 2016 rok przy-
niosły Radzie Miasta Krakowa wiele 
zmian personalnych. W klubie Prawa 
i Sprawiedliwości pięciu radnych mu-
siało zdecydować o rezygnacji z manda-
tu,  na ich miejsce powołano kolejnych. 
Arkady Rzegocki został ambasadorem 
w Londynie, a Józef Pilch Wojewodą 
Małopolskim. Z kolei z klubu Przyja-
zny Kraków odszedł niedawno radny 
Jerzy Friediger.

Zmiany w składzie radnych nie są 
nowością w samorządach lokalnych. 
Najczęstszą przyczyną są rezygnacje 
związane ze sprawowaniem innych 
funkcji publicznych, które nie mogą 
być łączone z pracą w radzie. Tak było 
w przypadku każdego z radnych, któ-
rzy w VII kadencji RMK zrezygnowali 
z  zasiadania w radzie.

Pierwsza ze zmian nastąpiła już 
w sierpniu 2015 roku, kiedy to po wy-
borze na prezydenta Andrzej Duda 
powołał na stanowisko Podsekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
radnego Wojciecha Kolarskiego. Ko-
larski mandat radnego zdobył w dziel-
nicach: I Stare Miasto, VI Bronowice, 
VII Zwierzyniec. Obecnie minister 
Wojciech Kolarski pełni nadzór me-
rytoryczny nad Biurem Dialogu i Ini-
cjatyw Obywatelskich oraz Biurem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego miejsce w Radzie zostało obsa-
dzone  przez Stanisława Rachwała, 
który mandat radnego sprawuje już 
od IV kadencji RMK, czyli 2002 roku. 
W poprzednich kadencjach pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta, a także przewodniczącego 
Komisji Mieszkalnictwa.

Także pod koniec 2015 roku zrzekł 
się mandatu radnego Józef Pilch, któ-
ry został powołany na stanowisko 
Wojewody Małopolskiego. Był rad-
nym przez trzy kadencje od 2006 
roku. W latach 2009-2010 pełnił rów-
nież funkcję przewodniczącego Rady. 
Mandat po nim objął radny Dzielnicy 
XVII Wzgórza Krzesławickie – An-
drzej Mazur, który pełnił tę funkcję 
przez trzy kadencje. W Radzie Miasta 
angażuje się nie tylko w pracę komisji, 
jest także członkiem Kapituły honoro-
wego tytułu „Przyjaciel Sportu”.

Zmiany w Radzie Miasta Krakowa

Jak toczą się kariery 
radnych?

2016 rok przyniósł kolejne zmia-
ny w składzie Rady Miasta Krakowa. 
Z mandatu zrezygnowała radna klubu 
Prawo i Sprawiedliwość – Małgorza-
ta Popławska. Zasiada obecnie na sta-
nowisku wiceprezesa Krakowskiego 
Parku Technologicznego. Miejsce Po-
pławskiej w radzie zajął Łukasz Sło-
niowski, który podobnie jak Stanisław 
Rachwał, był już wcześniej rajcą miej-
skim. Sprawował tę funkcję w czasie IV 
i V kadencji (lata 2002-2010). Wów-
czas także zasiadał w zespole zadanio-
wym ds. przygotowania koncepcji me-
rytorycznej i programowej Muzeum 
Ruchu Harcerskiego. Dziś jest prze-
wodniczącym Komisji Edukacji.

W marcu tego roku wygasł mandat 
radnej Barbarze Nowak, która zrzekła 
się pełnienia funkcji ze względu na ob-
jęcie stanowiska Małopolskiego Kura-
tora Oświaty. Nowak była radną przez 
dwie kadencję – VI i VII. Jej miejsce 
w Radzie zajął Adam Grelecki, wie-
loletni radny dzielnicy XV Mistrzejo-
wice (w latach 2002 – 2006 oraz 2006 
– 2010). Grelecki to aktywny działacz 
i społecznik. Jest między innymi wi-
ceprezesem Stowarzyszenia pomocy 
bezrobotnym i osobom pokrzywdzo-
nym przez los.

Kolejnym, który opuścił klub 
radnych PiS był Arkady Rzegocki  
Otrzymał on nominację na stanowi-
sko ambasadora RP w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. Jego miejsce wśród rajców 
zajął Dariusz Wicher, radny Dzielni-
cy III Prądnik Czerwony. Wicher jest 
z zawodu politologiem i pracuje w Ko-
misjach Zdrowia i Profilaktyki oraz 
Uzdrowiskowej, Ekologii i Ochrony 
Powietrza oraz Edukacji.

Na sesji RMK 9 listopada br. sze-
regi radnych opuścił Jerzy Friediger, 
członek klubu radnych Przyjazny Kra-
ków. Friediger był radnym przez dwie 
kadencje (VI i VII). Zrzekł się man-
datu ze względu na wygraną w kon-
kursie na dyrektora Szpitala Specja-
listycznego im. Stefana Żeromskiego 
w Krakowie. W jego miejsce mandat 
radnego objął Łukasz Wantuch, były 
radny dzielnicowy z Prądnika Czer-
wonego. (UMK)

Bezpłatny internet dla pasażerów
Już na 36 przystankach z wymienio-

nymi wiatami oraz kilku dotychczaso-
wych zamontowany został bezprzewodo-
wy, bezpłatny internet. Montaż i dostawę 
prądu finansuje firma reklamy zewnętrz-
nej AMS. 

Wi-Fi dla pasażerów pojawiło się 
w Krakowie pilotażowo pół roku temu 
na przystanku tramwajowym na Rondzie 

Hipokratesa (przystanek na ul. Broniew-
skiego, w kierunku DH Wanda). Pomysł 
spodobał się mieszkańcom, dlatego AMS 
w porozumieniu z ZIKiT i MPK przy-
stosował kolejne wiaty do korzystania 
z bezprzewodowego internetu.

Do 2018 roku wymienionych ma zo-
stać 200 wiat, a w nowych lokalizacja po-
wstanie ich kolejne 100. (UMK)

Zgodnie z zaleceniami wojewody 
ZIKiT musi zlikwidować około 2 tys. 
miejsc parkingowych. Najwięcej ubędzie 
ich w strefie P8, czyli części Krowodrzy, 
najmniej w strefie P6V (Królewska - 
Racławicka - Wrocławska - Prądnicka 
- Kamienna - Słowackiego).

W marcu tego roku została przepro-
wadzona kontrola miejsc parkingowych 
w Krakowie. Wykazała ona wiele uchy-
bień w rozmieszczeniu wyznaczonych 
miejsc. W wielu z nich nie zostawiono 
przepisowej odległości na chodnik, czy-
li 2 m (w sytuacjach wyjątkowych 1,5 
m). Ze względu na nieprawidłowości 
szczególnie w obrębie Kazimierza, do 
tej pory zlikwidowano tam już ok. 100 
miejsc parkingowych. 

W styczniu zostanie przygotowana 
korekta projektu organizacji ruchu dla 
wszystkich stref SPP, następnie założe-
nia zmian zostaną przedstawione radom 
dzielnic. ZIKiT zapewnia, że ustalenia 
powinny być znane w lutym, a na prze-
łomie marca i kwietnia wdrażane. (UMK)

Od stycznia zmiany w parkowaniu

Pomoc 
dla rodzin 
z dziećmi

24 listopada br. zostało otwarte 
Miejskie Centrum Informacji Spo-
łecznej. Od stycznia 2017 r. przy al. Da-
szyńskiego 22 w Krakowie mieszkańcy 
miasta będą mogli bezpłatnie uzyskać 
informacje o wszelkich formach pomo-
cy świadczonych dla rodzin z dziećmi 
i dorosłymi osobami niepełnosprawny-
mi zarówno w kwestii opieki zdrowot-
nej, edukacji, transportu, pracy, dostęp-
nych form wsparcia (psychologicznego, 
rzeczowego, finansowego, poradnictwa 
prawnego oraz nowych usług odciąże-
niowych), jak również dostępności ofert 
kulturalnych i sportowych.

Projekt finansuje Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 
w ramach programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.

 (UMK) FOT. ZIKIT

FOT. MI.KRAKOW.PL
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Jak przekonać całą wspólnotę 
do ciepłej wody bez gazu?

REKLAMA

Mieszkańcy Krakowa są 
coraz bardziej wymaga-
jący dlatego też fakt, że 
w ostatniej dekadzie aż 

50 tys. mieszkańców podjęło decy-
zję o wyborze centralnej ciepłej wody 
użytkowej nie jest zaskakujący. Coraz 
częściej spotykamy się z zapytaniem ze 
strony mieszkańców na temat ciepłej 
wody bez piecyka oraz tego w jaki spo-
sób mogą oni wpłynąć na swoich sąsia-
dów, aby zrealizować inwestycję.

Inwestycja polegająca na zamia-
nie systemu podgrzewania wody 
w budynku wielorodzinnym dotyczy 
wszystkich mieszkańców. Dlatego też 
do instalacji ciepłej wody bez piecyka 
w bloku czy kamienicy potrzebna jest 
zgoda przynajmniej ich większości. 
Nie chodzi tu wyłącznie o równomier-
ne rozłożenie kosztów nowej instalacji, 
ale przede wszystkim o aspekt bezpie-
czeństwa. Nawet jeden piecyk do pod-
grzewania wody gazem pozostawiony 
w budynku powoduje ryzyko niesz-
czelności czy złego odprowadzenia 
spalin, co rodzi niebezpieczeństwo dla 
innych mieszkań w tym samym pionie. 
Dlatego jednomyślność w przypadku 
wymiany jest taka istotna. Jednak czę-
sto jest o nią niezwykle trudno. Dlacze-
go? Jak przekonać niechętnych zmia-
nom sąsiadów?

Obawy części lokatorów mogą 
wynikać z różnych względów, bardziej 
i mniej racjonalnych. Zdarza się na 
przykład, że jeden z mieszkańców wła-
śnie zainwestował w generalny remont 
łazienki, a co za tym idzie wymienił też 
piecyk gazowy na zupełnie nowy. Trud-
no się więc dziwić, że po wydaniu 2 ty-
sięcy złotych na nowy piecyk, nasz są-
siad nie będzie chciał już po chwili się 
tego piecyka pozbywać. Często jednak 
opór mieszkańców bardziej niż z racjo-
nalnych przesłanek, wynika z przyzwy-
czajeń i obaw przed nowym.

Żeby ich przekonać, powinniśmy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na 
kwestie bezpieczeństwa. To właśnie 
najważniejszy i najbardziej przema-
wiający do wyobraźni argument. Po-
czucie bezpieczeństwa może zapewnić 
jedynie przejście wszystkich mieszkań-
ców na inny sposób ogrzewania wody. 

Jeżeli nie wszyscy tak zrobią, to żadne 
z mieszkań nie jest w pełni bezpiecz-
ne. Tak było w przypadku osiedla Na 
Kozłówce, gdzie spółdzielni udało się 
przekonać wszystkich mieszkańców 
dzięki uświadomieniu im potencjalne-
go zagrożenia związanego z użytkowa-
niem piecyków gazowych. Tym samym 
w przeciągu kilku lat udało się tam zli-
kwidować piecyki we wszystkich pod-
legających spółdzielni budynkach.

Bodźcem do zmiany może też być 
zły stan pionów kominowych. Kie-
dy kominiarz stwierdza, że dalsza ich 
eksploatacja wymaga podjęcia prac re-
montowych, stajemy przed wyborem 
na co wydać nasze pieniądze. Wybór 
pomiędzy inwestowaniem w nowe 

kominy, które i tak mogą nie działać 
w prawidłowy sposób, a inwestycją 
w instalację ciepłej wody bez piecyka 
wydaje się oczywisty. Argumenty do-
tyczące konieczności napraw i ich fi-
nansowania szczególnie sprawdzą się 
podczas rozmów ze spółdzielnią.

Równie ważna jak same argumen-
ty jest spokojna, rzeczowa rozmowa na 
forum wspólnoty. Nie dajmy się po-
nieść emocjom, z pewnością nie przy-
służy się to tak ważnej dla wszystkich 
mieszkańców sprawie. Obawy lokato-
rów najczęściej wynikają z niewiedzy, 
a że wokół tematu wymiany wciąż krą-
ży wiele mitów i niedomówień, trzeba 
je rzeczowo wyjaśnić. Poprośmy spół-
dzielnię o pomoc w zorganizowaniu 

spotkania wszystkich mieszkańców lub 
spróbujmy zorganizować je na własną 
rękę. Zadbajmy o to, by wiadomość 
o spotkaniu dotarła do wszystkich – 
nie wrzucajmy karteczki do skrzynek 
pocztowych, nie wysyłajmy e-maili, 
ale postarajmy się zapukać do każdych 
drzwi i zaprosić naszych sąsiadów oso-
biście. Jeśli to niemożliwe, wsuńmy im 
odpowiednią karteczkę pod drzwia-
mi. Oczywiście nie musimy tego robić 
sami, z pomocą na pewno przyjdą nam 
przedstawiciele spółdzielni czy inni 
mieszkańcy.

Na spotkanie możemy zaprosić 
przedstawicieli MPEC, którzy cier-
pliwie odpowiedzą nam na wszystkie 
pytania i postarają się rozwiać wszelkie 

wątpliwości. Zróbmy wszystko, by każ-
dy mógł dojść do głosu i spokojna dys-
kusja nie zamieniła się w kłótnię. Spra-
wa jest bardzo ważna, dlatego warto się 
postarać.

Jeżeli chcesz aby ekspert  
Ciepła dla Krakowa przyjechał 
na spotkanie z mieszkańcami 

i wyjaśnił wszystkie wątpliwości 
związane z wymianą piecyków 
gazowych na ciepła wodę bez 

piecyka wejdź na  
www.cieplawodabezpiecyka.pl 

i wypełnij ankietę w dole ekranu.

 Mimo, że każdy z nas codziennie korzysta z ciepłej wody, to rzadko kiedy myślimy o niej jako o produkcie, 
który wybieramy i kupujemy. Z pewnością nie można porównać jej do prostych artykułów nabywanych 
przez nas każdego dnia, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kilka razy dziennie korzystamy z ciepłej wody to 
warto się zastanowić czy spełnia ona aby wszystkie nasze oczekiwania.
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Urząd Miasta Krakowa realizuje 
kolejne bezpłatne badania lekarskie dla 
mieszkańców. Tym razem można sko-
rzystać z badań profilaktycznych z zakre-
su otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia 
i miażdżycy.

Program prewencji otyłości, cu-
krzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy 
na lata 2016–2018 adresowany jest do 
mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 
25. rok życia i u których do chwili badania 
nie stwierdzono cukrzycy ani miażdży-
cy i jej sercowo-naczyniowych powikłań.

Celem programu jest ograniczenie 
zachorowalności na choroby układu krą-

Fot. pixabay.com 

Bezpłatne badania 
dla mieszkańców

żenia i cukrzycy typu 2 poprzez wczesną 
identyfikacje osób, u których występu-
je zwiększone ryzyko rozwoju chorób 
i przeprowadzenie dla nich programu 
interwencji niefarmakologicznej.

Aktualnie wolnymi miejscami w ra-
mach programu dysponuje Instytut Me-
dycyny Innowacyjnej, ul. Walerego Sław-
ka 3, tel. 12 254 61 21.

Szczegółowe informacje o kryteriach 
udziału w programach profilaktycznych 
oraz wykaz realizatorów z telefonami do 
rejestracji dostępne są pod numerem Ca-
łodobowego Telefonu Informacji Me-
dycznej: 12 661 22 40. (UMK)

Dynia, to bogactwo składników 
odżywczych. Warzywo jest źródłem 
witaminy A, błonnika pokarmowego, 
wapnia i potasu, a przy tym znajduje 
szerokie zastosowanie w kulinariach – 
najpopularniejsze dania z jej udziałem 
to m.in. zupy-kremy, racuchy, a nawet… 
wyśmienite ciasto.

Czemu dynia zawdzięcza swój fe-
nomen? Przede wszystkim niskiej war-
tości kalorycznej oraz sporej ilości błon-
nika – 100 g dyni to zaledwie 28 kcal, 
a jej spożywanie sprawia, że szybko czu-
jemy sytość. To jesienne warzywo wspo-
maga powstawanie nowych komórek, 
chroni tkanki przed szkodliwym dzia-
łaniem komórek rakowych, poprawia 
pracę serca, a nawet… poprawia kolo-
ryt skóry. Słowem: dynia ma same plusy 
i warto włączyć ją do swojej diety. Jakie 
pyszności na obiad można z niej przy-
gotować?

Rozgrzewająca pikantna 
zupa-krem

Pikantna zupa-krem z dyni,  to 
doskonały sposób na rozgrzanie się 
w zimny dzień. Takie danie łączy 
w sobie wiele smaków, jest gęste, sycą-
ce, a jednocześnie bardzo lekkie. Do-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Kilka pomysłów na obiad z dyni

prawiając je przyprawami curry i chili 
sprawimy sobie pyszną i pożywną prze-
kąskę – można dodać do niej np. śmie-
tanę lub serek, dzięki czemu stanie się 
jeszcze bardziej kremowa. Na górze po-
sypać lekko podpieczonymi płatkami 
migdałowymi i świeżą pietruszką…i 
sposób na jesienną czy zimową depre-
sję gotowy.

Risotto all’arancia lub dynia 
po włosku z makaronem

Czy dynia sprawdza się w orygi-
nalnych połączeniach smakowych? Jak 
najbardziej – doskonale komponuje się 

Jesień to sezon dyni – ta pora roku nieodłącznie związana jest z tym smacznym, ni-
skokalorycznym warzywem o pomarańczowej barwie. Choć dynia zazwyczaj kojarzy 
się z halloween’owymi wycinankami warto, by zagościła na naszych stołach na dłu-
żej. Oto pięć pomysłów na dania obiadowe, w których rolę główną odgrywa dynia.

np. z pomarańczą i rozmarynem. Risot-
to all’arancia, to świetna propozycja na 
wyjątkowy obiad, jest delikatne, nieco 
kwaśne, a dzięki chrupiącej dyni wszyst-
kie smaki harmonijnie się równoważą. 

A, może dynia w połączeniu z ma-
karonem? To pyszne warzywo w „wersji 
włoskiej” smakuje doskonale – szcze-
gólnie, jeśli dodać do niego odrobinę 
sera ricotta, szałwii i parmezanu.

Obiad z dyni na słodko
Żółte, dyniowe naleśniki, to świet-

na propozycja na jesienny obiad. Swój 
nietypowy kolor zawdzięczają dodat-
kowi puree z pieczonej dyni – co cie-
kawe, można przyrządzić je zarówno 
w wersji słodkiej, jak i lekko ostrzej-
szej. Do ciasta wystarczy dodać odrobi-
nę cukru waniliowego, miodu i otartej 
skórki z pomarańczy, by wydobyć ko-
rzenne smaki. Takie naleśniki są bardzo 
delikatne, a najlepsze w nich jest to, że 
można podawać je z wieloma dodatka-
mi, np. z dżemem, serkiem mascarpone, 
musem owocowym, orzechami włoski-
mi czy rodzynkami. 

Dynia, jako słodki deser również 
smakuje rewelacyjnie. Nie ma łasucha, 
który nie skusiłby się na przepyszny 
placek dyniowy, muffiny lub piernika 
z dyni.

Inne ciekawe przepisy można zna-
leźć też na portalu: www.gotujwstylu-
eko.pl

Biovert.pl
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MASAŻ GORĄCĄ 
CZEKOLADĄ  
Z PEELINGIEM

Kraków-Sidzina  ul. Działowskiego 1  tel. 12 446 78 88
pon.-pt. 8.00-20.00; sob. 9.00-14.00

REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA
• KINEZYTERAPIA
• MASAŻE
• KRIOTERAPIA
• ZABIEGI BOROWINOWE

• ORTOPEDA
• nowość USG ORTOPEDYCZNE
• nowość FALA UDERZENIOWA 
• NEUROLOG
• DIETETYK

www.progamed.pl

ŚWIĄTECZNE BONY UPOMINKOWE
ZAKRES USŁUG W RAMACH:
PZU, Medica Polska, Signal-Iduna, 
Allianz, Mondial Assistance

W godz. 12-15 wszystkie zabiegi 1/2 CENY
W pozostałych godzinach PAKIETY PROMOCYJNE!!!

80 zł

80 zł

MASAŻ GORĄCYMI  
KAMIENIAMI

 PARAFINA  
15 zł/zabieg

Osoby, które opłacają składki cho-
robowe w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych mogą korzystać z zasiłku 
opiekuńczego. Świadczenie przysługu-
je przede wszystkim tym, którzy muszą 
wziąć wolne od pracy z powodu koniecz-
ności zaopiekowania się chorym dziec-
kiem lub innym chorym członkiem ro-

dziny. Podstawą przyznania zasiłku jest 
zwolnienie lekarskie „na opiekę”.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy 
nie ma innego domownika, który mógł-
by zająć się chorym. Zasiłek na opiekę nad 
chorymi dziećmi do lat 14 można pobierać 
przez maksymalnie 60 dni w roku kalenda-
rzowym. Kiedy zwolnienie dotyczy starsze-

go dziecka lub innego członka rodziny, to li-
mit jest niższy i wynosi 14 dni w roku. Warto 
też pamiętać, że liczba dni zasiłku wykorzy-
stanego przez całą rodzinę nie może prze-
kroczyć 60 rocznie, bez względu na liczbę 
opiekunów i chorych członków rodziny

Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim

Chory w rodzinie

Kto bierze wolne na opiekę?

W ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” rodzina 
może otrzymać pomoc w opiece nad dzieckiem niepełnospraw-
nym (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności), 
świadczoną przez asystenta pod nieobecność rodzica. Pomoc 
obejmuje m.in.: czynności opiekuńcze, organizację czasu wol-
nego, pomoc dziecku w dotarciu do miejsc realizujących na jego 
rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edu-
kacyjnym, towarzyszenie w kontaktach z rówieśnikami itp. oraz 
w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie 
rodzica, pomoc w nauce lub przyswojeniu podstawowych umie-
jętności życiowych i społecznych. Asystent może także wspierać 

rodzica w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmio-
tami istotnymi dla rozwoju dziecka. Miesięczny wymiar usłu-
gi przewidziany średnio na jedną rodzinę to 15 godzin. Usługa 
jest bezpłatna i adresowana do rodzin zamieszkałych na terenie 
Krakowa, gdzie przynajmniej jedno z rodziców nie jest aktywne 
zawodowo. Nie ma kryterium dochodowego. 

Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Instytut Rozwoju Regio-
nalnego (biuro@firr.org.pl, tel.: 12 629 85 14), poprzez kampanię 
„Pomoc dla rodziców”(kontakt@pomocdlarodzicow.pl; tel. 12 
350 63 62 od wt. do czw. w godz. 9-12). Można również skon-
taktować się z właściwą Filią MOPS. (UMK)

Masz niepełnosprawne dziecko

Skorzystaj bezpłatnie z asystenta rodziny

Rusza ogólnopolska kampania pn. „Pa-
miętasz te czasy?”. Jej głównym celem jest 
zachęcenie Polaków do wykonywania ba-
dań diagnostycznych na obecność HCV 
– wirusa, który wywołuje zapalenie wątro-
by typu C. W ramach akcji, do 15 grudnia 
w wybranych punktach pobrań sieci labo-
ratoriów medycznych Diagnostyka w całej 
Polsce można wykonać bezpłatnie testy wy-
krywające przeciwciała anty-HCV.

W Krakowie można z nich skorzystać 
w pięciu punktach: ul. Olszańska 5, al. Kijow-
ska 12, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, al. 29 
Listopada 178, al. Daszyńskiego 12 lok. U8.

Punkty można wyszukać też na stro-
nie internetowej kampanii www.pamie-
taszteczasy.pl. Strona kampanii to również 
kompendium wiedzy na temat wirusa, wi-
rusowego zapalenia wątroby typu C, dróg 
zakażeń i grup podwyższonego ryzyka za-
każenia HCV. Na stronie można też wy-
pełnić krótki kwestionariusz i sprawdzić, 

czy znajdujemy się w grupie podwyższo-
nego ryzyka zakażenia HCV. Kampania 
skierowana jest w szczególności do osób, 
które w przeszłości  były poddawane za-
biegom medycznym. 

- 85% zakażeń HCV w Polsce występuje 
u osób leczonych w placówkach ochrony zdro-
wia, które przechodziły zabiegi medyczne lub 
przetoczenia krwi – podkreśla ekspert kam-
panii, prof. dr hab. n med. Anna Piekarska, 
Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych dla Doro-
słych w Wojewódzkim Specjalistycznym 
Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Zakażenie HCV powoduje wirusowe 
zapalenie wątroby typu C (WZW typu 
C). To przewlekła, zapalna choroba, która 
u części pacjentów po wielu latach może 
doprowadzić do całkowitego zniszczenia 
tego narządu: marskości, niewydolności 
wątroby, wreszcie do raka wątrobowoko-
mórkowego. Szacuje się, że w Polsce jest 

ponad 230 tys. osób zakażonych HCV, 
jednak dotychczas tylko ok. 30 tys. z nich 
wie o swoim zakażeniu. - W zdecydowanej 
większości pacjenci zakażeni HCV na etapie 
przewlekłego zapalenia wątroby, czyli przez 
wiele lat, nie mają żadnych objawów. Musi-
my ich szukać czynnie, czyli wykonywać testy 
anty-HCV, ponieważ inne, dodatkowe ba-
dania, nie są w stanie nam zasugerować, że 
pacjent jest zakażony HCV – zwraca uwagę 
prof. dr hab. n med. Anna Piekarska.

Kampania „Pamiętasz te czasy?” jest 
organizowana w partnerskiej współpracy 
Fundacji „Gwiazda Nadziei”, ogólnopol-
skiej organizacji pozarządowej, działają-
cej na rzecz pomocy osobom z chorobami 
wątroby i firmy AbbVie. Honorowymi pa-
tronami są: Koalicja Hepatologiczna, Pol-
ska Grupa Ekspertów HCV, Polskie To-
warzystwo Hepatologiczne oraz Polskie 
Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych. (UMK)

Do 15 grudnia zbadaj krew - bezpłatne testy na przeciwciała anty-HCV 

Możesz być w grupie ryzyka
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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

21 listopada prezydent Jacek Maj-
chrowski uczestniczył w akcji sadzenia 
drzew na skwerze pomiędzy ulicami 
Kobierzyńską, a Lipińskiego (przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących Inte-
gracyjnych nr 2) na Ruczaju.

Sadzenie jest częścią projektu mają-
cego na celu zagospodarowanie zielone-
go terenu nazywanego przez niektórych 
„ruczajowskimi Błoniami”, posadzenie 
tam roślin i krzewów ozdobnych tak, 
aby stworzyć mieszkańcom, a przede 
wszystkim dzieciom atrakcyjną prze-
strzeń do rekreacji. Planowana jest też 
wymiana ławek, a w przyszłości wy-
branych elementów placu zabaw. Re-
alizatorem projektu jest Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Krakowie. 

Z kolei do 15 grudnia wzdłuż ulicy 
Kobierzyńskiej (na odcinku od ul. Mił-
kowskiego do ul. Grota Roweckiego) po-
wstaną też pierwsze w tym rejonie ekra-
ny zielone. To rośliny w naturalny sposób 
będą miały za zadnie chronić mieszkań-
ców osiedla przed zanieczyszczeniem 
wynikającym z ulicznego ruchu.

– Zazieleniamy Kraków. Ten etap 
sadzenia jesiennego dla Zarządu Zieleni 
Miejskiej jest bardzo ważny, ponieważ 
Ruczaj jest gęsto zabudowaną częścią 
Krakowa usianą licznymi blokami, tutaj 
każdy teren zielony jest na wagę złota, 
a każdy jego skrawek powinien być maksy-
malnie wykorzystany i dobrze urządzony 
– mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarzą-
du Zieleni Miejskiej, również obecny 
w trakcie nasadzeń na Ruczaju. – Nowe 
drzewa i krzewy sprawią, iż przestrzeń 
stanie się przyjaźniejsza, lepsza do życia. 
Działania te będą kontynuowane w przy-
szłym roku i kolejnych.

Mieszkańcy bardzo pozytywnie od-
noszą się do nasadzeń. Są mile zasko-
czeni pojawiającą się między blokami 

Nowe projekty Zarządu Zieleni Miejskiej

Ruczaj w zielonej odsłonie

roślinnością. W upalne dni da ona dzie-
ciom możliwość korzystania z urządzeń 
zabawowych, a krzewy, które pojawią 
się niebawem, ozdobią alejki spacero-
we odgradzając je od „górki” i trawiastej 
przestrzeni, gdzie tak chętnie bawią się 
najmłodsi.  

- Projekt nasadzeń na skwerze, jak 
i koncepcja zielonych ekranów wzdłuż 
ulicy Kobierzyńskiej,  to między innymi 
efekt rozmów z mieszkańcami i zarząda-
mi wspólnot, odpowiedź na ich potrzeby 
– mówi Renata Piętka, radna Dzielni-
cy VIII Dębniki z okręgu obejmującego 
m.in. miejsce nasadzeń. – Zagospodaro-
wanie tego terenu jest też dodatkowym ele-
mentem chroniącym go przed ewentual-
nymi działaniami prowadzącymi do jego 
zabudowy. To bardzo atrakcyjne miejsce 
i zapewne znalazłoby się wielu chętnych, 
aby wybudować tu kolejne bloki – dodaje 
radna.

Akcja sadzenia tak dużych drzew 
jest czymś nowym w skali Krakowa. 10-
cio metrowa choinka ważyła około 4 ton 
i aby ją posadzić, trzeba było użyć do 
tego specjalnego sprzętu. Rośliny pocho-
dzą ze szkółki i hodowane były z myślą 

o ich przesadzeniu, a firma, która je sadzi 
udziela na nie gwarancji. Jeśli nie przyj-
mą się, będzie musiała posadzić nowe. 

- Ze swojej strony chciałam podzię-
kować dyrekcji Zarządu Zieleni Miej-
skiej za zrozumienie potrzeb mieszkań-
ców tej części Ruczaju i podjęcie działań 
na tak szeroką skalę. Mam nadzieję, że 
w przyszłości w ramach współpracy Rady 
Dzielnicy VIII z Zarządem Zieleni Miej-
skiej, będziemy wspólnie realizować kolej-
ne proekologiczne projekty – kontynuuje 
Renata Piętka. 

Nasadzenia na Ruczaju, to już ko-
lejna akcja Zarządu Zieleni Miejskiej. 
W ostatnim czasie zieleni przybyło 
m.in. przy Alejach Trzech Wieszczów, 
w parku Młynówka Królewska oraz 
przy Rondzie Hipokratesa. Łącznie, 
w tym roku, Zarząd Zieleni Miejskiej 
nasadził już około 2000 drzew, 103 tys. 
krzewów, 350 tys. cebul, ponad 10 tys. 
bylin oraz 2 tys. pnączy.

Zdrowe, wysokie na 10 m drze-
wo produkuje średnio ok. 118 kg tlenu 
rocznie. Człowiek zużywa go 176 kg – 
dwa drzewa średniej wielkości zaspoka-
jają więc potrzeby jednej osoby. (gp)

Mapa planowanych nasadzeń. Wizualizacja: ZZM

Skwer przy ZSOI nr 2 ozdobiły dwie okazałe daglezje zielone. Fot. red

Rada Dzielnicy VIII Dębniki 
podczas sesji 16 listopada br. pod-
jęła uchwałę, w której wnioskuje do 
prezydenta Miasta Krakowa o pozo-
stawienie granic pomiędzy Dzielnicą 
VIII, a Dzielnicą IX Łagiewniki-Bo-
rek Fałęcki w obecnie obowiązującym 
kształcie.

Przypomnijmy, że 16 sierpnia br. 
Rada Dzielnicy IX przyjęła uchwałę, 
w której wnioskuje do prezydenta Mia-
sta Krakowa o rozpoczęcie procedury 
korekty zapisów załącznika do Statutu 
Dzielnicy IX w sprawie granic Dziel-
nicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
z Dzielnicą VIII Dębniki. Nowa grani-
ca miałaby przebiegać od skrzyżowania 
ulic: Kapelanka, Brożka, Grota Rowec-

Uchwała Rady Dzielnicy

Radni przeciwni zmianie granic
kiego wzdłuż projektowanej ulicy 8 
Pułku Ułanów do ul. Zawiłej. W prak-
tyce oznaczałoby to m.in. ponowny po-
dział ulicy Lipińskiego.

- Korygowanie granic w tym samym 
rejonie po dwóch latach od poprzednich 
zmian nie byłoby zasadne, a mieszkańcy 
mogliby odczuć brak stabilizacji. Obecna, 
naturalna granica na rzece Wildze jest 
czytelna dla wszystkich – mówi Renata 
Piętka, radna Dzielnicy VIII z okręgu 
obejmującego m.in. ulicę Lipińskiego 
i Strąkową. – Pozostali radni, obecni na 
listopadowej sesji byli w tej kwestii zgodni, 
gdyż uchwała przyjęta została w zasadzie 
jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu, jedy-
nie przy dwóch wstrzymujących się.

(gp)

Wzdłuż ul. Kobierzyńskiej już wkrótce powstaną 
ekrany z roślin. Fot. red

Zastanawiasz się, jakie place zabaw 
są zlokalizowane w Twojej okolicy? Te-
raz możesz to sprawdzić na stronie Kra-
ków w Zieleni, gdzie znajduje się uaktu-
alniona mapa ogródków jordanowskich 
na terenie całego Krakowa. Po kliknię-
ciu na ikonkę placu będzie pojawiać się 
także jego zdjęcie. Baza fotograficzna 
placów zabaw jest cały czas uzupeł-
niania. Jeżeli więc masz jakieś zdjęcia 

z ogródka jordanowskiego i chcesz się 
nimi podzielić lub gdy zauważysz, że na 
mapie nie została uwzględniona jakaś 
lokalizacja, skontaktuj się z Zarządem 
Zieleni Miejskiej. Można to zrobić te-
lefonicznie (12) 34 18 529 lub mailowo 
biuro@krakowwzieleni.pl. 

Mapę ogródków jordanowskich na: 
www.krakowwzieleni.pl/co/. 

(UMK)

Zakończyła się modernizacja placu 
zabaw przy ulicy Kobierzyńskiej, w po-
bliżu sklepu Lewiatan. Wymienione 
zostały urządzenia wielofunkcyjne, po-
jawiły się nowe ławki.

- Pierwsze urządzenia na tym pla-
cu zabaw pojawiły się ponad 10 lat temu. 
Były już mocno wyeksploatowane i wy-
magały natychmiastowego demontażu ze 
względu na zły stan techniczny. Korzysta 
z nich bardzo dużo dzieci, dlatego mając 

na uwadze bezpieczeństwo naszych milu-
sińskich, modernizacja placu zabaw była 
koniecznością – mówi Arkadiusz Pusz-
karz, przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy VIII Dębniki.

- Koszt inwestycji to 224 tys. złotych 
wydzielonych ze środków Dzielnicy VIII 
Dębniki - informuje Hubert Kacprzyk 
z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krako-
wie.

(red)

Mapa ogródków jordanowskich

Znajdź place zabaw w Twojej okolicy

Plac zabaw przy ulicy Kobierzyńskiej

Modernizacja zakończona

Na placu zabaw zamontowano nowe urządzenia dla dzieci. Fot. red
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Przepisy prawa zobowiązują do 
kontroli i czyszczenia przewodów dy-
mowych, spalinowych i wentylacyj-
nych. Przeglądy te zlecane są przez 
spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządy 
wspólnot, które zazwyczaj reprezentuje 
administracja. Jednostki zlecające we-
ryfikują uprzednio aktualność zezwoleń 
oraz ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej przyszłego wykonawcy 
i są odpowiedzialne za koordynowanie 
przebiegu prac. Przeglądy są wykony-
wane przez czeladnika lub mistrza ko-
miniarskiego, a w przypadku wentylacji 
mechanicznej mogą też być wykonane 
przez technika/automatyka. W sytu-
acji, gdy mamy do czynienia ze zlece-
niem prywatnym, minimalnym doku-
mentem potwierdzającym rzetelność 
i ważność przeglądu jest zaświadczenie 
o zdanym egzaminie czeladniczym lub 
mistrzowskim. Przegląd musi być też 
potwierdzony pisemnym dokumen-
tem, który powinien otrzymać zlecający.

Często, szczególnie w okresie No-
wego Roku mamy do czynienia z „fał-
szywymi kominiarzami”, którzy nie 
tylko roznoszą kalendarze, ale i oferują 

Sprawdzajmy kogo wpuszczamy do domu

Uwaga na fałszywych kominiarzy
usługi chodząc od drzwi do drzwi. Zda-
rza się też, że powołują się na zlecenie 
administratora.

– Administrator jest zobowiązany 
do wcześniejszego powiadomienia miesz-
kańców o planowanej kontroli i czysz-
czeniu przewodów dymowych, spalino-
wych czy wentylacyjnych. Ogłoszenia na 
klatkach schodowych lub tablicach infor-
macyjnych z pieczątką i podpisem admi-
nistratora pojawiają się z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. Nasza administracja 
dodatkowo wysyła do właścicieli wiado-
mości sms, e-mail z informacją o planowa-
nym terminie przeglądów oraz informacje 
o wyznaczonej do tego osobie – wyjaśnia 
Piotr Bondal z Administracji Nieru-
chomościami „Castelia”. – Koszt prze-
glądu wkalkulowany jest w zaliczkę eks-
ploatacyjną i osoba go wykonująca nie ma 
prawa pobierać opłaty za usługę.

Pamiętajmy, nie wpuszczajmy do 
domów przypadkowych osób. Najbez-
pieczniej jest zadzwonić do zarządcy 
i zweryfikować czy zostały zaplanowa-
ne kontrole, komu je powierzono i w ja-
kim czasie mają być wykonywane.

(red)

Trwa budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych przy przejściu 
przy ulicy Konopnickiej (po stronie 
dawnego Hotelu Forum). Starania 
o realizację tego przedsięwzięcia trwa-
ły od 2007 roku.

- Inwestycja do końca stała pod zna-
kiem zapytania. Na szczęście dzięki wy-
siłkowi wielu osób udało się pozyskać 
brakujące środki, aby prace mogły ruszyć. 
Kwota niespełna 100 tys. złotych prze-
znaczona na ten cel z budżetu dzielnicy 
była bowiem niewystarczająca. O budowę 
pochylni, która służyć będzie nie tylko oso-
bom niepełnosprawnym staraliśmy się od 

wielu lat i zawsze problem był prozaiczny, 
brak pieniędzy – mówi Krzysztof Gacek, 
radny Dzielnicy VIII Dębniki z rejonu 
osiedla Podwawelskiego.

Obecnie osoby, które mają kłopot 
z pokonywaniem wysokich schodów, 
a przez to utrudniony dostęp do pobli-
skiego przystanku autobusowego, zmu-
szone są nadrabiać dodatkowy odcinek 
drogi, aby się do niego dostać. Dotyczy 
to niepełnosprawnych, seniorów, rodzi-
ców z wózkami oraz opiekunów dzie-
ci, które uczęszczają do pobliskiego 
przedszkola integracyjnego przy ulicy 
Ludwinowskiej. (red)

Pochylnia przy ulicy Konopnickiej

Po latach doczekała się realizacji

Pochylnia służyć będzie nie tylko osobom niepełnosprawnym. Fot. K. Gacek
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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–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podaje do publicznej 
wiadomości wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ra-
mach „Budżetu Obywatelskiego 2017”, w postaci listy ran-

kingowej, uwzględniającej listę projektów rekomendowanych 
do realizacji.

(UMiG)

24 listopada br. w Pałacyku „Sokół” 
w Parku Miejskim w Skawinie odby-
ło się spotkanie organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie gminy 
Skawina z przedstawicielami Urzędu 
Miasta i Gminy w Skawinie oraz Fun-
dacji Biuro Inicjatyw Społecznych pro-
wadzącej działania w ramach Centrum 
Wsparcia NGO. 

Celem spotkania było zarówno 
podsumowanie działań na rzecz orga-
nizacji pozarządowych przeprowadzo-
nych w 2016 roku oraz działalności 
Centrum Wsparcia NGO, jak i poin-
formowanie sektora pozarządowego 

o planach na 2017 rok. W trakcie pro-
wadzonych warsztatów zgromadzeni 
przedstawiciele organizacji mieli moż-
liwość przedstawić też swoje plany na 
przyszły rok i określić obszary poten-
cjalnej współpracy organizacji i samo-
rządu.

Pozyskane informacje dotyczące 
współpracy samorządu z przedstawi-
cielami sektora pozarządowego przy-
czynią się do przygotowania adekwat-
nego wsparcia w ramach Centrum 
Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi w 2017 roku.

(UMiG)

1 OR.3020.11.2016 - Modernizacja i wyposażenie remizy dla 
potrzeb mieszkańców - Skawina – Korabniki 100 000,00 43 1788 1831

2 OR.3020.10.2016 - Plac zabaw - Pozowice - Facimiech - 
Ochodza – Kopanka 100 000,00 67 1449 1516

3 OR.3020.3.2016 - Wykonanie remontu nakładkowego drogi 
gminnej 601214K ul. Przemysłowa w Radziszowie 100 000,00 100 1257 1357

4 OR.3020.7.2016 - Remont drogi gminnej nr 601217K, nr 
dz. ew. 556 w Krzęcinie - Zelczyna – Krzęcin 100 000,00 66 1214 1280

5
OR.3020.5.2016 - Muszla koncertowa. Mobilne 
wyposażenie placu w urządzenia biesiadne, wyposażenie 
budynku domu ludowego w stoły, krzesła, klimatyzacja – 
Jaśkowice

100 000,00 42 1234 1276

6 OR.3020.9.2016 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - 
Borek Szlachecki 90 000,00 53 857 910

L.p. Nazwa projektu Koszt realizacji Głosowanie tradycyjneGłosowanie internetowe

Liczba przyznanych punktów

ŁĄCZNIE

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Przedstawiono plany na 2017
„Budżet obywatelski 2017”

Wyniki głosowania

Piec domowy nie służy do palenia 
śmieci. Odpady komunalne odbierane 
są od mieszkańców w każdej ilości. Nie 
ma potrzeby pozbywania się ich w taki 
sposób. Szczególnie niebezpieczne dla 
naszego zdrowia jest powietrze zanie-
czyszczone substancjami pochodzący-
mi ze spalania odpadów.

Nie PAL w piecu:
• tworzyw sztucznych np. butelek 

typu PET, worków foliowych;
• opakowań po sokach, mleku;
• odpadów z gumy, starego obuwia;
• lakierowanego drewna np. z wymia-

ny okien, drzwi lub też starych me-
bli, płyt paździerzowych.

W piecu MOŻNA spalać:
• węgiel, koks;
• drewno, trociny, wióry niezanie-

czyszczone;
• odpady z kory i korka;
• papier i tekturę, karton (bez naklejek 

wykonanych z tworzyw sztucznych).

Plastik nie do pieca
To edukacyjne działania Plastic-

sEurope Polska mające na celu zwróce-
nie uwagi na fakt, że odpady z tworzyw 
sztucznych tzw. plastiki są często spala-
ne w piecach przy bardzo niskiej świa-
domości negatywnych skutków tych 
praktyk w społeczeństwie.

– Spalanie odpadów w domowych 
piecach, paleniskach, w kominkach, 
w ogniskach jest procesem, w którym pla-
stikowe odpady mają zbyt niską tempera-
turę spalania przez co, uwalniane są do 
atmosfery szkodliwe substancje. Pamiętaj-
my, że wrzucając plastik do pieca tracimy 
podwójnie – zdrowie oraz cenny materiał 

do recyklingu – powiedziała dr inż. Anna 
Kozera – Szałkowska z Fundacji Pla-
sticsEurope Polska podczas inauguru-
jącej akcję konferencji prasowej. – Spo-
łeczeństwo musi mieć pełną świadomość, 
że spalając plastik marnowany jest suro-
wiec oraz wytwarzana jest emisja pyłów 
i szkodliwych substancji, które przyczynia 
się do zwiększenie zanieczyszczenia po-
wietrza w Polsce – zakończyła dr inż. 
Anna Kozera-Szałkowska.

Odpady z tworzyw to wartościowy 
materiał, który przez recykling mecha-
niczny można ponownie wykorzystać 
do wyprodukowania nowych wyrobów. 
W ten sposób, realizowana jest podsta-
wowa zasada zrównoważonego rozwo-
ju-racjonalne wykorzystanie zasobów.

Co można wyprodukować z odpadów 
tworzyw sztucznych?
• Butelki PET – butelki, długopisy, 

inne opakowania, włókna – tkani-
na „polar”, opakowania spożywcze;

• Rury, kable, profile okienne PCW 
– wykładziny podłogowe, rury, ka-
ble, parapety, elementy wzmocnień 

nabrzeży, podstawy znaków drogo-
wych i ekranów dźwiękochronnych;

• Opakowania żywności (tacki, 
tuby), opakowania kosmetycz-
ne – meble ogrodowe, rury, palety, 
skrzynki, błotniki rowerów, elementy 
ogrodzeń, doniczki, zderzaki samo-
chodowe;

• Folie opakowaniowe, folie rolni-
cze – torebki plastikowe, folie bu-

dowlane, folie dachowe, torby na 
śmieci, doniczki, wieszaki;

• Opakowania spożywcze – opako-
wania techniczne, wieszaki;

• Nośniki CD/DVD – klosze do 
lamp, kompozyty konstrukcyjne 
dla elektrotechniki i motoryzacji;
PlasticsEurope Polska to fundacja 

reprezentująca producentów tworzyw 
sztucznych w Polsce, jest częścią ogól-
nopolskiego stowarzyszenia producen-
tów tworzyw sztucznych PlasticsEuro-
pe- jednego z czołowych europejskich 
stowarzyszeń branżowych.

Dymem z pieca zabijasz
To nowa kampania antysmogowa 

Małopolski , która zachęca do zmiany 
systemu ogrzewania na proekologiczne. 
Kampania zostanie zrealizowana w czte-
rech odsłonach i potrwa prawie do po-
łowy 2018 roku. Billboardy i  plakaty 
pojawią się w całej Małopolsce, do miesz-
kańców trafi specjalna gazeta, w  której 
znajdą m.in. informacje na temat szko-

dliwości smogu, ale też te dotyczące moż-
liwości wymiany starych pieców.

Mieszkańcy Małopolski mogą 
korzystać ze specjalnej infolinii. 
Dzwoniąc pod numer 12 63 03 100 
można dowiedzieć się m.in. jak zy-
skać dofinansowanie na wymianę 
starego pieca. (UMiG, UMK, red)

Spalaniu śmieci mówimy kategoryczne NIE

Dymem z pieca zabijasz

Spalanie odpadów powoduje emisję pyłów zawieszonych, metali ciężkich, tlen-
ku węgla (czad), węglowodorów aromatycznych oraz innych  będących bezpo-
średnią przyczyną chorób układu oddechowego: astmy alergii, chorób układu 
krążenia (zawały) oraz chorób nowotworowych. 
_ Palenie śmieci nie jest oszczędnością – śmieci nie mają wysokiej wartości 

energetycznej.
_ Palenie śmieci ma negatywny wpływ na stan przewodów kominowych 

– powodują odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co może być 
powodem zapalenia się instalacji w najgorszej sytuacji pożaru domu lub za-
tkaniem przewodów kominowych, co może skutkować zaczadzeniem po-
mieszczeń domowych.

W przypadku stwierdzenia ter-
micznego przekształcania odpadów 
w instalacji do tego nie przeznaczonej 
podejmowane są sankcje karne wynika-
jące z art. 191 ustawy o odpadach. Kara 
może wynieść nawet 5.000 zł. Postę-
powanie o ukaranie sprawcy następuje 
w trybie określonym w Kodeksie po-
stępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku po-
dejrzenia spalania odpadów pro-
szę przekazywać Straży Miejskiej 
tel.: 12 276 29 73.

WARTO WIEDZIEĆ

UWAGA!

PROJEKTY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI

fot. UMiG
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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

 OCHRONY
 SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

KONTAKT: Tel. 512 010 293, E-MAIL: biuro@usi.skawina.pl

OFERUJEMY PRACĘ!
USI-SKAWINA, w związku z poszerzeniem wachlarza 

swoich usług zatrudni pracowników:

Firma działa na rynku nieprzerwalnie od 1990 roku. Jej 26-letnie doświadczenie w branży spra-
wia, że posiada ugruntowaną pozycję i gro stałych klientów. USI Skawina świadczy m.in. usługi 

ochrony, monitoringu, usługi porządkowe. Zasięgiem swojej działalności obejmuje obszar całego 
kraju. Naszym priorytetem są cykliczne instruktaże, szkolenia i dbałość o naszych pracowników. 

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

„Jawor” jest programem pożyczko-
wym przeznaczonym na termomoder-
nizację budynków jednorodzinnych. 
Informacji o programie udzielają:
• Krzysztof Szulada – ekodoradca 

e-mail: ekodoradca@gminaskawi-
na.pl, tel.: 12 2770 167

• Sławomira  Żurek 
e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl, 
tel.: 12 2770 167

• Dawid Kapusta 
e-mail: solary@um.skawina.net, 
tel.: 12 2770 167

(UMiG)

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kra-
kowie informuje o nowym obowiązku 
składania comiesięcznego pliku JPK_
VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży 
VAT) przez małych i średnich przed-
siębiorców, który wejdzie w życie od 1 
stycznia 2017 r. Pierwsze sprawozda-
nia przedsiębiorcy będą zobowiązani 
złożyć do 25 lutego 2017 r.

  W celu ustalenia statusu przed-
siębiorcy należy kierować się kryteria-
mi określonymi w art. 105–106 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, 
tj. określić wielkość i rozmiar działal-
ności gospodarczej (średnioroczne za-
trudnienie oraz roczny obrót netto).

W celu ułatwienia małym oraz 
średnim przedsiębiorcom wypełnia-
nia obowiązku została przygotowa-
na bezpłatna aplikacja ze wszystkimi 
funkcjonalnościami niezbędnymi do 
złożenia JPK.  Na stronach  Kontroli 
Skarbowej  i  Administracji Podatko-
wej są dostępne struktury logiczne po-
staci elektronicznej ksiąg podatkowych 
oraz dowodów księgowych dotyczące 
Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Bro-
szurze informacyjnej dot. struktury 

JPK_VAT zamieszczonej na stronach 
Ministerstwa Finansów. 

(źródło: I US w Krakowie)

W ramach Jubileuszowego Progra-
mu Grantowego realizowanego z oka-
zji 10-lecia Grupy CEZ w Polsce, PBS 
„Skawina” otrzymał dofinansowanie 
na realizację dwóch projektów: siłow-
ni plenerowej dla niepełnosprawnych 
oraz montaż urządzeń do streetwokro-
ut’u.  Na każdy z nich fundator przeka-
zał kwotę 10 tysięcy złotych.

16 listopada br. na Błonach Ska-
wińskich nastąpiło uroczyste otwarcie 
obu zrealizowanych zadań, na które 
przybyli m.in.:  Piotr Koczwara - czło-
nek zarządu CEZ Skawina S.A.; Nor-
bert Rzepisko - zastępca burmistrza 
Miasta i Gminy Skawina;  Witold 
Grabiec, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Skawinie; Wojciech Mackie-
wicz - zastępca kierownika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej; Ewa Ma-
słowska i Krzysztof Gębala - wicepre-
zesi Prawicowego Bloku Samorządo-
wego; Antoni Holik - przedstawiciel 
senatora RP Marka Pęka; Michał Su-
mera - przedstawiciel wicewojewody 
małopolskiego Piotra Ćwika; Maria 
Blus – prezes Skawińskiego Stowa-
rzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” 
oraz Zdzisław Samborski – Przewod-
niczący NSZZ Solidarność Emerytów 
i Rencistów w Skawinie.

Uczniowie skawińskiego Gimna-
zjum nr 1 pod opieką nauczyciela wy-
chowania fizycznego Macieja Potocz-
nego, wykonali na przyrządach serię 
ćwiczeń i zaprezentowali możliwość 
ich wykorzystania.

- Urządzenia zostały przygotowane 
z myślą o lokalnej społeczności. Każdy kto 
chce poćwiczyć, komu zależy na poprawie 
tężyzny fizycznej powinien odwiedzić to 
miejsce – zachęca Tomasz Papież, pre-
zes Prawicowego Bloku Samorządowe-
go „Skawina”. (UMiG)

W programie: nauka jazdy, poka-
zy łyżwiarskie, konkursy z nagrodami 
i wizyta św. Mikołaja na łyżwach, który 
wręczy prezenty. Zabawa organizowa-
na jest z podziałem na dwie grupy: po-
czątkującą (9.30–10.30) oraz średnio-
zaawansowanej (8.30–9.30). 

Nagrody i upominki dla dzieci zo-
stały ufundowane przez firmę Bahlsen 
i sklep papierniczy Plastuś.

Osoby, które uczestniczą w progra-
mach dofinansowanych  ze środków 
budżetu Gminy Skawina, mają bilet  
na  Mikołajki  wliczony w cenę kar-
netu. Istnieje możliwość zakupu biletu 
dodatkowego dla osób nieuczestniczą-
cych w zajęciach w cenie 40 zł.  W cenę 
biletu wliczone jest uczestnictwo w za-
bawie oraz prezent. 

(UMiG)

• 3 grudnia godz. 16.00–19.00 – 
Hala Widowiskowo-Sportowa 
(ul. Konstytucji 3 Maja 4)

 II Mikołajowy Maraton  
ZUMBY 
Bilety w kasach CKiS: 25 zł  (przed-

sprzedaż); 35 zł (dniu imprezy w Hali 
Widowiskowo – Sportowej).

• 4 grudnia
 Spektakl teatralny pt. „Wielkie po-

rwanie, czyli Mikołaj i piraci”: 
– godz. 14.00 – Dwór Dziedu-

szyckich w Radziszowie 
– godz. 17.00 – Pałacyk „Sokół” 

(Park Miejski w Skawinie ul. 
Mickiewicza 7)

Bilety do w kasach CKiS (10 zł/
osoba) lub na godzinę przed spektakla-
mi (15 zł/osoba).

• 12 grudnia o godz. 17.30 – Pałacyk 
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie 
ul. Mickiewicza 7)
Teatr Dzieciom: „Pchła Szachrajka”
Bilety w cenie 10 zł w kasach CKiS 

w Skawinie oraz Camena Kosmetyka 
i Masaże, jak również na godzinę przed 
spektaklem w Pałacyku „Sokół”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ska-
wina oraz Centrum Kultury i Spor-
tu w Skawinie zapraszają na tradycyj-
ne Wigilijne Spotkanie Mieszkańców, 
które odbędzie się na skawińskim Ryn-

ku w niedzielę, 18 grudnia o godzinie 
15.00. 

Nie zabraknie degustacji potraw 
świątecznych oraz występów artystycz-
nych. (UMiG)

3 grudnia – lodowisko w Skawinie ulica Szkolna 1

Mikołajki na lodzie
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

„Jawor” - program pożyczkowy 

Nowy obowiązek dla małych 
i średnich przedsiębiorców

18 grudnia godz. 15.00 – Rynek w Skawinie

Wigilijne Spotkanie Mieszkańców

Spotkania ze Świętym Mikołajem 

fot. UMiG

Dla niepełnosprawnych i streetworkout’u 

Nowa siłownia plenerowa
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OFERUJEMY PRACĘ!
USI-SKAWINA w związku z poszerzeniem wachlarza 

swoich usług zatrudni pracowników 

SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO
OCHRONY

OFEROWANE WARUNKI PRACY:
umowę o pracę z terminową wypłatą wynagrodzenia, 
stabilne zatrudnienie w firmie z ponad 26-letnim doświadczeniem na rynku
pakiet świadczeń socjalnych 

KONTAKT: Tel. 512 010 293, E-MAIL: biuro@usi.skawina.pl

już od 238 tys. zł+Vat

Hojność polega nie na tym, by dawać dużo, ale na tym, by dawać w odpowiedniej chwili.
 Jean de La Bruyère
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POZIOMO:
 2)  obfity, cieszy rolnika
 4)  pracz wśród zwierząt
 7)  może być strusie
 8)  ubezpiecza alpinistę
 9)  w popularnym powiedzeniu - 

czepia się psiego ogona
11)  masa opakowania
13)  jaskinia, pieczara
15)  21 w kartach
18)  symbol władzy królewskiej
19)  lalka, manekin
20)  szybka, cięta odpowiedź
24)  gąsienicowy pojazd ubijający 

śnieg na stoku
27)  chrząstka w kolanie
30)  siły zbrojne państwa
31)  waga
32)  upomnienie, reprymenda

PIONOWO:
 1)  klatka filmowa
 2)  rybacki albo handlowy
 3)  numer identyfikacji podatkowej
 4)  część meczu siatkarskiego
 5)  budowy lub zabaw
 6)  drogowy przy szosie
10)  tama na rzece
12)  polecenie w wojsku
13)  węgierskie imię męskie
14)  może być podwodny
16)  nabycie towaru
17)  niepokój, lęk
21)  mityczny lotniarz, syn Dedala
22)  dawna cywilna milicja
23)  lek z wieloryba
25)  Muhammad, słynny bokser
26)  w menu Chińczyka
28)  wykres pracy serca
29)  partner lalki Barbie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 09.12.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania 2-godzinne bilety

do PARKU WODNEGO w Krakowie

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


