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ZAPRASZA DZIECI
DO GABINETU 
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ JCI
Oferujemy:
•	 terapię	integracji	sensorycznej
•	 diagnozę	zaburzeń	przetwarzania	bodźców	zmysłowych
•	 konsultacje	eksperckie	dla	rodziców,	prowadzone		

przez	terapeutę	SI,	neurologopedę	oraz	psychologa
•	 specjalistyczny	gabinet	SI,	certyfikowany	sprzęt		

terapeutyczny,	przeznaczony	do	stymulowania		
systemu	dotykowego,	równowagi	i	koordynacji

Zapisy:	integracjasensoryczna@jci.pl

Więcej	informacji:

12 297 46 00
ZAPRASZAMY!
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PASAŻ RUCZAJ
TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

ul. Raciborska 17, Kraków

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej

PROMIS

ŻALUZJE   ROLETY
MOSKITIERY  FOLIE

CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

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

Krzyżówka z nagrodami dla AKTYWNYCH – str. 8

Magazyn Dzielnicy: Wspomnienie wigilijnych spotkań, Przyszłość Klinów  str. 6

2011 – rok trudnych spraw i nieoczekiwanych zmian – rozmowa Mirosławem Gilarskim 
– radnym Rady Miasta Krakowa  str. 3

ZDROWIE I URODA: Implanty jednego dnia  str. 4

Czy z Ruczaju znikną autobusy nr 114, 178 i 194?  str. 4

Tramwaj ruszył – zmiany w komunikacji  str. 5

ISSN 2084-1876

BONY 
UPOMINKOWE 

DLA BABCI 
I DZIADKA 

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

• PSYCHIATRA
• ENDOKRYNOLOG
• LOGOPEDA

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

www.progamed.pl

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!!!

Centrum Badan Klinicznych
Jagiellonskie Centrum Innowacji JCI bud. C 
ul. Bobrzynskiego 14
Krakow-Ruczaj

´
´

´
´

rejestracja 
telefoniczna: 

+48 690-060-651
www.drsnarska-drygalska.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY 

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
kompleksowe porady dermatologiczne 

dla dzieci i dorosłych

DNI OTWARTE
27, 28, 29 stycznia 
ul. Zawiła 66, Kraków
tel. +48 12 257 41 12

www.atklub.pl
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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)

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

PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie

Krakowa
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. 

Firma Handlowa zatrudni 
pracowników na stanowisko 

kasjer-sprzedawca 

Wymagania: książeczka do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. 

Oferujemy umowę o pracę, pełny etat. 
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia. 

Kontakt: 885 062 020

Lokalizacja:
- Kraków: os. Sidzina, Kliny, Ruczaj
- Skawina

Oddaj choinkę…
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-

czania odbierze bożonarodzenio-
we choinki. Od 16 stycznia w ramach 
programu odbioru odpadów zielonych 
w Krakowie odbędzie się zbiórka na-
turalnych choinek. Udział w programie 
jest bezpłatny, akcja potrwa do 10 lutego. 

Wyschnięte bożonarodzeniowe 
drzewka w dniu odbioru należy wysta-
wić przed posesję (zabudowa jednoro-
dzinna) lub przy altanie śmietnikowej 
(zabudowa wielorodzinna) do godziny 
7 rano. 

W Dzielnicy VIII Dębniki choin-
ki odbierane będą w poniedziałki 16, 23 
i 30 stycznia oraz 6 lutego, w Dzielnicy 
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki we wtor-
ki 17, 24 i 31 stycznia oraz 7 lutego, a w 
Dzielnicy X Swoszowice we czwartki 
19 i 26 stycznia oraz 2 i 9 lutego br.

Urzędnik już nie zapuka do Twoich drzwi

Decyzje podatkowe doręczy Poczta
W tym roku pracownicy krakowskiego Magistratu nie będą roznosić decyzji 

ustalających wysokość podatku od nieruchomości. 27 grudnia 2016 r. Urząd Miasta 
Krakowa podpisał umowę, na podstawie której doręczaniem decyzji podatkowych 
zajmie się Poczta Polska.

Doręczanie decyzji jest ważnym elementem kształtowania obowiązku podat-
kowego. Z chwilą doręczenia decyzji podatkowej powstaje bowiem zobowiązanie 
do zapłaty ustalonego w niej podatku.

W tym roku do doręczenia będzie około 300 tys. decyzji podatkowych. Decyzje 
te, z uwagi na ich wydruk z systemu teleinformatycznego, nie będą posiadały od-
ręcznego podpisu upoważnionego pracownika, a jedynie nadruk z jego imieniem, 
nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym. (UMK)

W 30 punktach w Krakowie

Bezpłatne 
porady prawne

Podobnie jak w ubiegłym roku, tak 
i w tym krakowianie mogą korzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 
punktach uruchomionych przez kra-
kowski Magistrat porad udzielają radcy 
prawni i adwokaci. Zakres poradnictwa 
obejmuje m.in. prawo pracy i prawo po-
datkowe, sprawy karne, administracyj-
ne, cywilne i rodzinne.

Połowę punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej prowadzi organizacja 
pozarządowa – Krakowskie Forum Or-
ganizacji Społecznych KraFos, a w 15 po-
zostałych punktach porad udzielają radcy 
prawni wskazani przez Radę Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie 
oraz adwokaci wskazani przez Okręgo-
wą Radę Adwokacką w Krakowie. Punk-
ty czynne są pięć dni w tygodniu, mini-
mum cztery godziny dziennie.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej 
mogą korzystać: osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, młodzież do 26. roku życia, 
seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, kom-
batanci i weterani, osoby uprawnione 
do korzystania z Karty Dużej Rodziny, 
każdy mieszkaniec zagrożony lub po-
szkodowany katastrofą naturalną, awa-
rią techniczną i klęską żywiołową, ko-
biety w ciąży, na podstawie dokumentu 
potwierdzającego ciążę. Wykaz wraz 
z lokalizacją można znaleźć na stronie 
www.krakow.pl. (UMK) 

Akcje MPO i ZZM

W poświątecznym klimacie
Szczegóły oraz terminy odbioru 

w poszczególnych dzielnicach dostęp-
ne są na stronie internetowej www.mpo.
krakow.pl oraz pod numerem telefonu 
801 084 084.

…lub posadź choinkę 
w poświątecznym lesie

Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca 
natomiast do pielęgnacji zakupionych 
żywych drzewek z korzeniami, które 
w ramach akcji „Choinka 2016/17” bę-
dzie można posadzić w parku w rejonie 
ulicy Padniewskiego i dać im tym sa-
mym drugie życie.

Osoby, które chcą, aby ich choinka 
rosła na terenie Krakowa, mogą przy-
wieść drzewko do siedziby ZZM od 
strony al. 3-go Maja i zostawić ją na 
parkingu Wisły Kraków.

(UMK, red)



www.kropka-gazeta.pl 3

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl

kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl

4200 pieców i kotłów węglowych 
na łączną kwotę 63 mln zł zlikwidowali 
mieszkańcy Krakowa w 2016 roku dzięki 
udzielonym dotacjom w ramach Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji. Udzie-
lono również 770 dotacji (na kwotę 16,5 
mln zł) na realizację inwestycji w 2017 
roku, co odpowiada likwidacji ok. 1200 
palenisk węglowych.

Średnia kwota dotacji w 2016 roku 
wyniosła ponad 21 tys. zł. Szacuje się, że 
na terenie Krakowa do wymiany pozo-
stało jeszcze ok. 16 tys. palenisk węglo-
wych. W 2016 roku wpłynęła również 

Rok 2016 – rekordowa liczba zlikwidowanych palenisk 

W tym roku również z dotacją
rekordowa liczba ponad 7300 wniosków 
na udzielenie dotacji. W samym grudniu 
było ich blisko 2275, czyli prawie tyle co 
w całym 2015 roku (2396 wniosków).

Od 1 stycznia br. krakowianie zainte-
resowani zmianą ogrzewania na proeko-
logiczne mogą otrzymać dotację w wy-
sokości do 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Pozostałe 
warunki składania wniosków nie ulegają 
zmianie. Mniejszy niż w 2016 roku (do 
100%) poziom dotacji wynika z założeń 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla Miasta Krakowa. Dopłaty w roku na-

stępnym będą również malały i wyniosą do 
60% kosztów.

Na terenie Krakowa wnioski o do-
tację można składać w następujących lo-
kalizacjach:
– os. Zgody 2 pok. nr 7 od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7.40 – 18.00,
– we wszystkich lokalizacjach UMK: 

Plac Wszystkich Świętych 3-4,  
al. Powstania Warszawskiego 10, 
Rynek Podgórski 1, ul. Grunwaldz-
ka 8, ul. Kasprowicza 29, ul. Wielopo-
le 17a, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a,  
ul. Stachowicza 18, ul. Lubelska 27,

– w Punktach Obsługi Mieszkańca 
w Galerii Bronowice oraz Bonarka 
od poniedziałku do soboty w godzi-
nach 10.00–18.00. (UMK)

Od 1 stycznia br. w Krakowie działają kolejne dwie stacje 
monitorujące wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substan-
cji występujących w powietrzu. Nowe punkty zlokalizowane 
są przy ul. Telimeny (os. Prokocim) i ul. Jaskrowej (os. Wadów 
w Nowej Hucie). Na terenie Krakowa funkcjonuje już 8 punk-
tów monitorujących powietrze, najwięcej spośród wszystkich 
dużych polskich miast.

– Lokalizacje wybrano tak, aby mieć możliwość pozyskiwa-
nia danych z obszarów, z których do tej pory nie posiadaliśmy 
informacji o aktualnych stężeniach substancji szkodliwych znaj-
dujących się w powietrzu. Stacja przy ulicy Telimeny jest stacją tła 
miejskiego, a na osiedlu Wadów – przemysłową. Ze względu na 
duże skupiska mieszkańców na Ruczaju i w rejonie ulicy Czer-
wone Maki rozważaliśmy także tę lokalizację, jako stację typu 
tła miejskiego, ale nie spełniła ona wymogów Państwowego Mo-
nitoringu Środowiska – informuje Witold Śmiałek, doradca 
prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza. Koszt zakupu obu 
stacji to prawie 640 tys. zł.

Lokalizacje stacji monitorujących jakość powietrza w Kra-
kowie: al. Krasińskiego, ul. Dietla, ul. Bujaka, ul. Złoty Róg, ul. 
Bulwarowa, os. Piastów, ul. Telimeny, os. Wadów.

Aktualne dane ze stacji monitorujących można sprawdzić 
na stronie internetowej Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska oraz przy pomocy aplikacji mobilnych. Jedną z nich 
jest O!strzegator, który służy do informowania mieszkańców 
o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, utrudnieniach 
komunikacyjnych, awariach, zanieczyszczeniu atmosfery oraz 
o innych ważnych zdarzeniach. (UMK, red)

Na osiedlach Prokocim i Wadów 

Nowe stacje monitorujące powietrze

W ciągu dwóch dni, podczas których ze względu na 
smog okaziciele dowodów rejestracyjnych mogli bez-
płatnie przemieszczać się komunikacją miejską, kon-
trolerzy skontrolowali 1441 autobusów i tramwajów. 
Podróżowało w nich łącznie 3098 osób, które skorzy-
stały z tej opcji.
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Krew, pot i łzy? 
Nie, dziękuję

Jak z twoimi postanowieniami 
noworocznymi? Zaczęłaś je re-
alizować, czy chcesz zacząć „od 
jutra”? Czy wiesz, że obok rzuce-

nia palenia odchudzanie jest wyzwaniem 
podejmowanym najczęściej? Wynika to 
z ogromu pracy, braku czasu na ruch, 
a do tego świątecznego przejedzenia. 
Zastanawiasz się co zrobić, żeby schud-
nąć. Mniej jeść? Unikać pustych kalorii? 
Pić wodę? To wszystko prawda, ale dieta 
odchudzająca bez włączenia aktywności 
fizycznej ma małe szanse powodzenia. 

Co i jak ćwiczyć? 
Aktywność fizyczna to ma być przy-

jemność. Jeśli bez odpowiedniego przy-
gotowania rzucisz się na bardzo inten-
sywne treningi, to prawdopodobnie już 
na początku lutego plany treningowe le-
gną w gruzach, a marzenie o szczupłej 
i zgrabnej sylwetce pryśnie jak bańka 
mydlana. „Krew, pot i łzy” nie jest po-
żądaną strategią. Przepis na sukces to 
umiarkowana, ale za to regularna aktyw-
ność fizyczna. Zacznij więc od spacerów, 
wybieraj schody zamiast windy, wysiądź 
przystanek wcześniej, zaparkuj dalej, 
dodaj do rytmu dnia odrobinę łagod-
nej gimnastyki na przykład „rowerki”, 
„skłony”, „pajacyki”, kilka przysiadów. 

Zacznij od kilku powtórzeń. Ćwicz tak 
długo, jak długo odczuwasz z tego rado-
ść. Nic na siłę. Jeśli dotąd nie miałaś zwy-
czaju spacerować, zacznij od paru minut. 
U osób nieprzywykłych do samotnych 
przechadzek samotne spacery powo-
dują dyskomfort. Dlatego potraktuj to 
raczej, jako chwilę dla siebie na wycisze-
nie i uporządkowanie myśli. Otwórz się 
na takie doznanie, zwłaszcza, gdy rzad-
ko masz możliwość przyjrzenia się sobie, 
wyciszenia i sprawdzenia, czego aktual-
nie potrzebujesz i dokąd zmierzasz. 

Korzyści z regularnego  
uprawiania sportu

Aktywność fizyczna, zwłaszcza ta 
umiarkowana, taka jak zajęcia fitness 
(TRX, pilates) czy spokojne indoor wal-
king i cycling, a także joga lub ogólno-
rozwojowe ćwiczenia kardio, to najlep-
szy prezent jaki możesz sobie sprawić. 
Aktywność fizyczna przyspiesza me-
tabolizm i twój organizm lepiej i szyb-
ciej poradzi sobie ze spalaniem kalorii. 
Badania potwierdzają, iż regularny ruch 
opóźnia procesy starzenia na poziomie 
komórkowym. Podczas ćwiczeń orga-
nizm wytwarza endorfiny (tzw. hormon 
szczęścia) co ma korzystny wpływ na 
nasz nastrój i motywację. Efekt to nie 

tylko młodszy wygląd i więcej energii 
– dzięki aktywności fizycznej jesteśmy 
również mądrzejsi! Dowiedziono, że 
regularne ćwiczenia przyczyniają się 
do utworzenia nowych neuronów oraz 
połączeń pomiędzy nimi. U aktywnych 
osób obserwuje się również wyższy po-
ziom korzystnych neuroprzekaźników, 
takich jak dopamina i serotonina. To 
sprawia, że te osoby czują się szczęśliw-
sze i są mniej podatne na depresję, a co 
więcej, lepiej radzą sobie ze stresem. 
Zdrowy ruch ma korzystny wpływ na 
poziom cholesterolu i trójglicerydów, 
pomaga ustabilizować ciśnienie krwi 
oraz poziom cukru, poprawia wydolność 
serca, zwiększa gęstość kości, zmniejsza-
jąc tym samym ryzyko osteoporozy, po-
maga na problemy z zasypianiem i bez-
sennością. Korzyści jest wiele, o ile tylko 
aktywność fizyczna będzie dostosowana 
do naszych możliwości i potrzeb. 

W towarzystwie raźniej 
Dlatego zasada „Ćwicz tyle, ile 

sprawia ci przyjemność”, powinna być 
nadrzędna, gdy zaczynasz przygodę ze 
sportem. Czasami jednak możesz po-
trzebować wsparcia. 

Nawet najlepszym zdarzają się gor-
sze dni. Nie poddawaj się jednak, nie 

czekaj też, aż motywacja spadnie ci do 
zera. Poproś kogoś (chyba ta sąsiadka 
z dołu z zainteresowaniem obserwo-
wała, jak spacerujesz z kijkami), żeby 
z tobą poćwiczył, zaproponuj koleżan-
ce wspólne wyjście na zajęcia fitness czy 
mężowi równoległy trening kardio. A, 
jeśli nie masz do kogo zagadać, sięgnij 
po pomoc profesjonalnego trenera. Za-
wodowcy potrafią zmotywować, znają 
potrzeby i możliwości ciała, są dobrymi 
słuchaczami i wiedzą, że każdy człowiek 
jest inny i ma indywidualne potrzeby. 
Jeśli dopiero zaczynasz, dzięki trenero-
wi personalnemu twój start będzie bez-
pieczny i racjonalny. Zaczęłaś się ruszać 
już jakiś czas temu? Otrzymasz taki ze-
staw ćwiczeń, który nie tylko rozwinie 
twoje dotychczasowe umiejętności, ale 
również pozwoli ci wyjść na wyższy po-

ziom. Jeśli trenujesz od dawna i odczu-
wasz związaną z tym monotonię, trener 
osobisty pomoże ci rozprawić się z ruty-
ną. Przy okazji doradzi w sprawach die-
ty, wskaże listę pokarmów, które będą 
odżywiać, a nie zaśmiecać twój orga-
nizm. A teraz wróć do swojego posta-
nowienia. Ważny jest cel, ale ważna jest 
i droga. Odchudzanie odchudzaniem, 
ale to ruch sprzyja zmianie! Co możesz 
już dziś zrobić? Jaki będzie twój ruch? 
Spacer? A może jednak sprawdzisz 
ofertę dobrego fitness klubu? 

W lutym przy ul. Zawiłej 66 w Kra-
kowie otwiera się miejsce skrojone aku-
rat dla ciebie – AT Fitness & Beauty 
Club. Wyobraź to sobie, jak się będziesz 
czuć, kiedy już zaczniesz tam ćwiczyć... 
i po prostu zrób to! 

Beata Rudzińska MP

REKLAMA

Młody jęczmień jest coraz bardziej 
popularny ze względu na jego cenne dla 
zdrowia właściwości. Sprawnie oczysz-
cza organizm, poprawia działanie ukła-
du pokarmowego i wzmacnia odporność.

Sproszkowany młody jęczmień 
nie jest żadną „nowinką”. Właściwości 
zdrowotne tej rośliny znane są medycy-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Młody jęczmień – odchudza i poprawia kondycję
nie ludowej już od tysięcy lat. Pozytyw-
ne działanie młodego jęczmienia zo-
stało potwierdzone również badaniami 
naukowymi. Dzięki temu właśnie teraz 
sok z liści młodego jęczmienia cieszy się 
zasłużoną popularnością. 

Młody jęczmień uprawia się meto-
dami ekologicznymi. Podlewanie wodą 

mineralną z podziemnych źródeł spra-
wia, że jęczmień jest pozbawiony ja-
kichkolwiek szkodliwych substancji. 
W sprzedaży dostępny jest w postaci 
sproszkowanej. 7-dniowe łodyżki ro-
śliny ścina się, płucze, a następnie wy-
ciska sok. W dalszej obróbce dochodzi 
do jego odwirowania oraz odparowania 

części wody pod ciśnieniem. 
W efekcie uzyskuje się pro-
szek pełen wartościowych 
składników odżywczych.

Bomba aminokwasowa 
W tej niepozornej ro-

ślinie występują wszystkie 
aminokwasy, jakich potrze-
buje ludzki organizm. Do-
starczenie aminokwasów 
organizmowi działa jak na-
turalny zielony „dopalacz”. 
Stąd też, a także ze względu na wyso-
ką zawartość błonnika jęczmień jest 
szczególnie polecany osobom dbającym 
o zdrowie i pragnącym oczyścić swój or-
ganizm.

Duża zawartość chlorofilu
Chlorofil to zielony barwnik wy-

stępujący w roślinach, biorący udział 
w procesie fotosyntezy. Ma pozytywny 
wpływ na organizm człowieka, jest bo-
wiem znany z właściwości oczyszczają-
cych. 

Już od czasów starożytnych chlo-
rofil pełnił funkcję cudownego „uzdro-
wiciela”. Transportuje on znaczne ilości 
tlenu, dzięki czemu odgrywa zasadni-
czą rolę we wspieraniu bakterii ae-
robowych. Tak więc, im więcej 
chlorofilu spożywamy, tym 
lepszy będzie stan naszej 
flory jelitowej i  ogólne 
zdrowie. Istnieją do-
wody na to, że chlorofil 
pomaga w  zapobieganiu 

i leczeniu wielu odmian raka 
oraz miażdżycy. Liczne bada-
nia naukowe wskazują, że jest 
on w stanie przyczynić się do 
złagodzenia objawów niemal 
każdej choroby. 

Źródło witamin
Liście jęczmienia są bo-

gatym źródłem witamin: 
beta-karotenu, kwasu folio-
wego, kwasu pantotenowego, 
witaminy B1, witaminy B2, 
witaminy B6 oraz witaminy C 
i minerałów, takich jak: potas, 
wapń, magnez, żelazo, miedź, 
fosfor manganu i cynk. 

Sproszkowany młody jęcz-
mień jest uznawany za jeden z najbar-
dziej odżywczych produktów, zawiera 
serotoninę i tryptofan, odpowiedzialne 
za poprawę nastroju. Ma pięć razy wię-
cej żelaza niż szpinak i aż siedmiokrot-
nie więcej witaminy C niż pomarańcze.

Młody jęczmień doda wartości od-
żywczej praktycznie każdej potrawie, 
do jakiej go dosypiemy. Należy jednak 
pamiętać, że gorąca woda niszczy war-
tościowe składniki zawarte w jęczmie-
niu. W okresie szczególnego przecią-
żenia fizycznego bądź psychicznego 
można zwiększać zalecane ilości wy-
ciągu z jęczmienia. Efekt pobudzający 
powinien się utrzymywać do kilkuna-
stu godzin.

Jęczmień można stosować 
jako dodatek do wszelkiego 

rodzaju sałatek, napojów 
odżywczych typu smo-
othie, odchudzających 
zup, itp.

Barbara Korgól
Biovert
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Zima nie sprzyja zdrowiu stóp. 
Gdy są schowane w ciężkich butach, 
zapominamy o ich odpowiedniej i sys-
tematycznej pielęgnacji. Chociaż skó-
ra na podeszwach jest dwa razy grub-
sza niż na reszcie ciała, nie oznacza to, 
że można o niej zapomnieć. W skórze 
podeszwy jest aż 60 wyspecjalizowa-
nych warstw, które produkują komórki 
do nieustannego złuszczania i budują 
białko odpowiedzialne za jej grubość. 
Pofałdowana powierzchnia, ubrana 
w linie papilarne, jest przystosowana 
do ciągłego ścierania się i odnawiania. 
Można zatem powiedzieć, że stopy są 
jak naturalne buty, w których chodzi 
się przez całe życie. Aby dobrze no-
siły, należy o nie zadbać. W chłodne 
dni stopy ulegają przemarznięciu lub 
przemoczeniu, a nieumiejętnie dobra-
ne obuwie może niekorzystnie wpły-
nąć na kondycję płytki paznokciowej, 
skóry, czy pogłębić istniejące dolegli-
wości. Okres zimowy to też najlepszy 
czas na pozbycie się nieestetycznych 
czy uciążliwych zmian. 

Uwięzione w skarpetach lub raj-
stopach stopy pozbawione są dostę-
pu powietrza. Konsekwencją mogą 
być powiększające się problemy ma-
ceracji naskórka, nadpotliwości i mi-
krouszkodzeń. Wilgotna skóra jest 
idealnym środowiskiem dla rozwoju 
bakterii czy grzybów. Takie infekcje 
zagrażają osobom chorym na cukrzy-
cę, nadczynność tarczycy, zaburzenia 
krążenia czy z obniżoną odporno-
ścią. Jak poradzić sobie z nadmier-
nym poceniem się stóp zimą? Pamię-
tać trzeba o codziennym dokładnym 
ich myciu, szczególną uwagę zwra-
cając na przestrzenie międzypalco-
we, stosować do kąpieli sole ze skład-
nikami odkażającymi, kremy i żele 
przeciwpotne. Warto też stosować do 
stóp antygrzybiczne i antybakteryjne 
preparaty w sprayu, aby nie dopuścić 
do rozwoju schorzenia. Stopy są na-
turalnym termometrem, dlatego nie 
należy doprowadzać do nadmierne-
go przegrzania lub wychłodzenia tej 
części ciała.

Suche powietrze w pomiesz-
czeniach spowodowane centralnym 
ogrzewaniem także nie sprzyja skórze. 
Staje się ona bardziej wysuszona, po-
jawiają się zrogowacenia i pęknięcia, 
zwłaszcza w obrębie pięt. Podstawą 
zimowej pielęgnacji stóp jest nawilża-
nie skóry kremami z dużą zawartością 
mocznika, pantenolu, masła shea, wy-
konywanie pedicure co najmniej raz 
w miesiącu, a dla podtrzymania efektu 
zabiegu raz w tygodniu usuwanie zro-
gowaciałego naskórka tarką z delikat-

Czego oczy nie widzą…

Specjalistyczna 
pielęgnacja stóp zimą

nym nasypem na sucho i wsmarowanie 
odpowiednio dobranego kremu.

Zima to też czas karnawału 
i imprez tanecznych, kiedy to staje-
my przed wyborem: ładnie czy wy-
godnie? Podstawą dobrej zabawy są 
idealne buty – nie powinny być ani za 
duże, ani za ciasne. Nie należy zakła-
dać nowo zakupionego obuwia, wcze-
śniej powinniśmy je rozchodzić. Aby 
uniknąć uczucia piekących stóp pod-
czas zabawy przed założeniem butów 
można zasypać skórę stóp talkiem, 
nadmiar usuwając ręcznikiem papie-
rowym. Gdy podeszwę stóp pokrywają 
modzele, czyli plackowate narośla zro-
gowaciałej skóry ulgę przyniesie wło-
żenie do obuwia wkładek żelowych 
na przodostopie. Należy unikać bu-
tów o wąskich czubkach, które często 
ujawnią problemy z płytką paznokcio-
wą i sprawią odczuwalny ból lub dys-
komfort podczas chodzenia. Może to 
doprowadzić do wrastania paznokci 
i stanów zapalnych. Warto też przed 
planowaną imprezą poświęcić więcej 
uwagi stopom, zafundować im relak-
sacyjną kąpiel lub masaż, aby przywró-
cić prawidłowe krążenie krwi. Po balu 
obolałym stopom pomoże masaż. Wy-
starczy wetrzeć w stopy oliwkę albo 
balsam, zaczynając od palców w kie-
runku kostki. Najpierw stopę delikat-
nie pocieramy ze wszystkich stron: 
z wierzchu, po bokach, od spodu, kie-
rując się od pięty do kostki i z powro-
tem. Następnie po kolei lekko uciska-
my kciukami poduszeczki palców. By 
usunąć napięcie, wykonujemy małe, 
okrężne ruchy. Potem posuwistym, 
wolnym ruchem kciuka pocieramy 
stopę od pięty do dużego palca, kie-
rując się wzdłuż wewnętrznego łuku 
stopy. Należy powtórzyć to samo po 
zewnętrznej stronie. Od razu po masa-
żu w stopy i łydki wmasować żel chło-
dzący, a potem minimum przez kwa-
drans poleżeć z uniesionymi nogami.

Jeśli na stopach czy w obrębie pa-
znokci pojawiają się niepokojące, nie 
ustępujące zmiany, nie należy odkła-
dać wizyty u specjalisty. Domowe spo-
soby walki z problemem często prowa-
dzą do poważnych powikłań. 

W prawidłowym i fizjologicznym 
usuwaniu zmian na stopach zajmuje 
się specjalista – podolog, który prze-
prowadza diagnostykę na profesjo-
nalnym sprzęcie, jak również dobiera 
kosmetyki i preparaty pielęgnacyjne. 
Warto dodać, że zabiegi podologicz-
ne przeznaczone są zarówno dla stóp 
ze zmianami jak i zupełnie zdrowych, 
w celach profilaktycznych. Niejedno-
krotnie osoby borykające się od wie-
lu lat z uciążliwymi problemami stóp 
odczuwają ulgę już po pierwszym za-
biegu. W niektórych problemach roz-
wiązaniem są specjalistyczne wkładki 
ortopedyczne wykonane indywidual-
nie do potrzeb, które wspomogą w te-
rapii i odciążą stopy.

Stopy wymagają uwagi i odpo-
wiedniego podejścia przez cały rok. 
Zadbanie o nie także zimą, sprawi, że 
wiosną i latem będziemy cieszyć się 
zdrowymi i pięknymi stopami.

Katarzyna Nowak–Kącka
Klinika Podologii Pedimed
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Polsko-hiszpańskie konsorcjum 
firm Budimex SA i Ferrovial Agro-
man SA zaprojektuje i wybuduje 
Trasę Łagiewnicką, zadecydowała 
komisja przetargowa powołana przez 
spółkę Trasa Łagiewnicka. Przypo-
mnijmy, że na realizację tego frag-
mentu trzeciej obwodnicy wpłynęło 
sześć ofert.

– Jeśli nie będzie przeszkód formal-
nych, umowa z wykonawcą zostanie 
podpisana na początku stycznia, po tym 
jak minie czas na ewentualne odwoła-
nia uczestników postępowania prze-
targowego – poinformował Tadeusz 
Trzmiel, zastępca prezydenta Kra-
kowa.

Zwycięska oferta konsorcjum 
firm Budimex SA i Ferrovial Agro-
man SA opiewa na kwotę 802 mln zł. 

– Zadanie będzie podzielone na kil-
ka etapów. Najpierw wykonawca bę-
dzie musiał przygotować projekt i uzy-
skać decyzje administracyjne. Następnie 
zostanie zrealizowana linia tramwajo-
wa od os. Kurdwanów do ul. Zakopiań-
skiej – mówił Jerzy Marcinko, prezes 
spółki Trasa Łagiewnicka. 

Ten element będzie współfinan-
sowany ze środków unijnych. Zgodnie 
z planem, wniosek o dotację złożony 

Wybrany spośród sześciu ofert

Jest wykonawca Trasy Łagiewnickiej
został do końca 2016 roku. Natomiast 
całość zadania ma być gotowa do 31 
grudnia 2020 roku.

W ramach aktualizacji Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego przyję-
to, że główny ciąg będzie miał dwie 
jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą 
stronę. Natomiast na odcinkach mię-
dzy węzłami, tam gdzie planowane 
jest poprowadzenie komunikacji au-
tobusowej, wprowadzony będzie do-
datkowy pas, przeznaczony wyłącz-
nie dla transportu zbiorowego. Nie 
przewiduje się poprowadzenia ruchu 
autobusowego od Grota Roweckiego 
do Kobierzyńskiej, w tunelach pod 
Turowicza i Herberta i pod Zako-
piańską. Tam jezdnie będą miały pod 
dwa pasy. Realizacja projektu będzie 
efektem współpracy pomiędzy spółką 
Trasa Łagiewnicka, a Polskim Fundu-
szem Rozwoju, (PFR) EBI i banków 
komercyjnych.

W założeniu Trasa Łagiewnicka 
wraz z trasami Pychowicką i Zwie-
rzyniecka ma usprawnić ruch między 
dzielnicami Krakowa w zachodniej 
części miasta, w tym rozładować korki 
na alejach Trzech Wieszczów i uspo-
koić ruch na Zwierzyńcu i Krowodrzy.

(UMK, red)

O projekcie wprowadzenia reorga-
nizacji ruchu na osiedlu Podwawelskim 
informowaliśmy wielokrotnie. W odpo-
wiedzi na głosy mieszkańców sporzą-
dzone zostało opracowanie określające 
największe problemy komunikacyjne na 
osiedlu oraz wskazujące ewentualne wa-
rianty ich rozwiązania. Jednak przepro-
wadzone konsultacje społeczne, nie wy-
wołały zbyt wielkiego zainteresowania. 
Wzięło w nich udział niespełna 180 osób, 
z czego 110 wypowiedziało się przeciwko 
zmianom. W kontekście zmian pojawi-

ła się też opcja wprowadzenia w obrębie 
osiedla strefy płatnego parkowania.

W piśmie skierowanym do Rady 
Dzielnicy VIII Dębniki w grudniu ub. 
roku negatywne stanowisko wobec strefy 
przedstawia jednak Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podwawelska. Powołuje 
się na uchwałę Nadzwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia SM „Podwawelska” 
z 20 października 2016 roku, zawierającą 
sprzeciw wobec poszerzenia strefy płat-
nego parkowania o osiedle Podwawel-
skie. Uchwała stanowi oficjalne stanowi-

sko Spółdzielni w tej sprawie. „Zdaniem 
SM Podwawelska wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania na drogach publicz-
nych, stanowiących główne drogi dojaz-
dowe do poszczególnych budynków, po-
gorszy już i tak złą sytuację parkingową 
Mieszkańców osiedla”, „Obecnie SM 
Podwawelska w porozumieniu ze Stra-
żą Miejską Miasta Krakowa prowadzi 
intensywne działania, mające na celu do-
prowadzenie do sytuacji, w której na par-
kingach będących w zasobach Spółdziel-
ni, będą parkować kierowcy, posiadający 
identyfikator wydawany przez Admi-
nistrację Spółdzielni” – czytamy m.in. 
w obszernym piśmie skierowanym do 
Rady Dzielnicy VIII. (red)

Osiedle Podwawelskie

Spółdzielnia przeciwna strefie

Do 23 stycznia można składać wnioski do miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obsza-
rów przyrodniczych Miasta Krakowa”. Nowy plan ma obejmo-
wać swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 
3322 ha, co stanowi ponad 10 proc. powierzchnia Krakowa.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta 
Krakowa” zapewni ochronę planistyczną terenom cennym pod 
względem przyrodniczo-krajobrazowym. 

Fragmentowanie siedlisk w połączeniu z zabudowywaniem 
wielu cennych pod względem przyrodniczym obszarów, przeci-
nanie naturalnych korytarzy ekologicznych, przesuszanie siedlisk 
i zasypywanie zbiorników wodnych prowadzi do katastrofalne-
go i szybkiego zubażania fauny i flory Krakowa. Jedyną, skutecz-
ną ochroną obszarów przyrodniczych jest opracowanie dla nich 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 

w swoich ustaleniach wyłączy z zainwestowania niektóre z nich 
lub na których zainwestowanie ukierunkowane na uatrakcyjnie-
nie funkcji turystyczno-rekreacyjnej miasta będzie uwzględniać 
nadrzędność celów ochrony przyrody.

Przyszły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” bę-
dzie obejmował swoimi granicami 215 obszarów o łącznej po-
wierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 proc. powierzchnia 
miasta. W  skład wskazanych obszarów wchodzą wyznaczone 
w dokumencie Studium kategorie terenów przyrodniczych, czy-
li: tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR, tere-
ny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZU oraz tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem W, nie 
objęte dotychczas miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego.

Szczegóły na www.bip.krakow.pl. (UMK)

Prace nad planem dla wybranych obszarów przyrodniczych w Krakowie rozpoczęte 

Sprawdź czy nie obejmuje Twojej nieruchomości

2 stycznia został wyłożony do pu-
blicznego wglądu projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Ruczaj – rejon ulicy Czer-
wone Maki”. Dokument wraz z  pro-
gnozą oddziaływania na środowisko 
będzie dostępny do 31 stycznia. Teren 
objęty planem położony jest w Dzielni-
cy VIII Dębniki. Obejmuje obszar o po-
wierzchni 38,3 ha, położony między uli-
cami Karola Bunscha, Dr. Jana Piltza 
i Dr. Józefa Babińskiego. Celem planu 

jest stworzenie warunków prawnych dla 
uporządkowania przestrzennego obsza-
ru, w  tym kształtowania nowej zabudo-
wy oraz przestrzeni publicznych w  jego 
obrębie w oparciu o przyjętą w Studium 
politykę architektoniczną. Plan umożliwi 
również ochronę istniejącej zieleni przed 
zabudową i degradacją.

Z planem można zapoznać w siedzi-
bie Biura Planowania Przestrzennego 
UMK, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach 
pracy Biura oraz na stronie interneto-

wej Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.krakow.pl). Dyskusja pu-
bliczna odbyła się 17 stycznia w Urzę-
dzie Miasta Krakowa.

Szczegółowych informacji na temat 
przyjętych rozwiązań planistycznych 
udziela w okresie wyłożenia przedstawi-
ciel zespołu projektowego, który dyżuru-
je w godzinach: 
–  poniedziałki: 13:30–15:30,
–  wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 

– 12:00. (UMK)

Ruczaj – rejon ulicy Czerwone Maki

Plan zagospodarowania do wglądu

Jak powinien wyglądać park line-
arny od wewnętrznej strony ekranów 
akustycznych, biegnących wzdłuż ul. 
Grota-Roweckiego? Jakie ma pełnić 
funkcje, aby spełnić oczekiwania miesz-
kańców Ruczaju? Jakie możliwości 
i ograniczenia wiążą się z tą lokalizacją? 
Na te pytania odpowiedzą uczestnicy 
konsultacji społecznych, dotyczących 

kształtu przyszłego parku. Spotkanie 
odbędzie się 26 stycznia w Centrum 
Kultury „Ruczaj”, przy ul. Rostworow-
skiego 13. Początek o godzinie 18.00. 

Konsultacje organizuje Zarząd 
Zieleni Miejskiej. W trakcie spotka-
nia mieszkańcy nie tylko wezmą udział 
w burzy mózgów na temat wyglądu 
i funkcji przyszłego parku, ale także 

poszukają inspiracji w podobnych tego 
typu realizacjach na świecie.

– Gorąco zapraszamy mieszkańców 
do włączenia się w prace nad przyszłym 
parkiem. Zależy nam, aby jak najlepiej 
spełnił oczekiwania i potrzeby krako-
wian, dlatego ich zaangażowanie na tym 
etapie jest kluczowe – podkreśla Katarzy-
na Przyjemska-Grzesik z ZZM. – Cza-
su mamy bardzo mało, ponieważ musimy 
wybudować park w tym roku. Jeśli chcemy 
zdążyć, musimy ruszyć z budową najpóź-
niej w wakacje. (UMK, red)

Weź udział w konsultacjach

Zaprojektuj park na Ruczaju
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 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–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

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

3 stycznia w Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie odbył się Nowo-
roczny Koncert Galowy w wykonaniu 
Orkiestry Straussowskiej Obligato. 
Organizatorzy, dzięki wspaniałej de-
koracji i scenografii, niemal zaczarowa-
li Halę Widowiskowo-Sportową przy 
ul. Konstytucji 3 Maja, przeobrażając 
ją na miarę najpiękniejszych sal kon-
certowych.

Muzycy tworzący Orkiestrę Straus-
sowską Obligato pod dyrekcją Jerzego 
Sobeńko prezentując się w Skawinie, 
dali popis swoich umiejętności. Pięknie 
brzmiące głosy Iwony Sochy (sopran) 
i Leszka Świdzińskiego (tenor) oczaro-
wały licznie zgromadzoną publiczność 
oraz zaproszonych gości: przedstawi-
cieli sektora biznesu, rektorów wyż-
szych uczelni, artystów i pisarzy, olim-
pijczyków i znanych dziennikarzy.

Przed publicznością zaprezento-
wali się też tancerze Klubu Tańca To-
warzyskiego CKiS w Skawinie: Izabela 
Mrowiec i Szymon Kunda - Mistrzo-
wie Małopolski w tańcach latynoame-
rykańskich w kategorii 16–20 open oraz 
najmłodsi adepci: Martynka Maślanka 
i Bartek Czepiel. 

Muzycznemu wieczorowi towarzy-
szyła tradycyjna lampka szampana i ży-
czenia noworoczne.

Obszerna fotorelacja z koncertu 
dostępna jest na stronie internetowej 
CKiS (www.ckis.pl).

(red)

Koncert SkaVienna 2017 przeszedł do historii

Niezwykłe muzyczne widowisko w CKiS

W Noworocznym Koncercie Galowym SkaVienna 2017 wystąpiła Galicyjska Orkiestra Straussowska Obligato.
 Fot. Jarosław Karasiński

Zgromadzoną publiczność powitali (na zdjęciu od lewej) Jolanta Suder – prowadząca koncert, Paweł Ko-
lasa – burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Karolina Kozanecka – zastępca dyrektora ds. Organizacji Imprez, 
Janusz Bysina – dyrektor CKiS w Skawinie Fot. Jarosław Karasiński

II Dyktando Skawińskie jest wyjątkowym wydarzeniem, 
podczas którego każda osoba nie bojąca się wyzwań może 
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu stosowania zasad popraw-
ności ortograficznej. Impreza odbędzie się w sobotę 18 lutego 
o godz. 15.00 w sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcą-
cym w Skawinie (ul. Żwirki i Wigury 17).

Organizatorem II Dyktanda Skawińskiego jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w Skawinie, w partnerstwie z Liceum 
Ogólnokształcącym w Skawinie oraz Szkołą Podstawową nr 
2 w Skawinie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Tekst dyktanda przygotuje Maciej Malinowski, doktor 
nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, mistrz ortografii 
polskiej ogólnokrajowego konkursu ortograficznego „Dyktan-
do”. Tekst odczyta lektor, którego rolę w tym roku pełnić będzie 
Joanna Gądek. W trakcie prac komisji konkursowej dr Maciej 
Malinowski wygłosi wykład: „Czy ortografia jest dzisiaj komuś 
potrzebna?” oraz przeprowadzone zostaną mini konkursy orto-
graficzne, podczas których będzie można zdobyć nagrody.

II Dyktando Skawińskie wyłoni Mistrza Ortografii oraz 
dwóch wicemistrzów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Podobnie, jak w poprzednim roku, nagrodą główną 
będzie czytnik e-booków. Dodatkowo, spośród uczestników – 
dzieci i młodzieży szkolnej – nagrodzone zostaną osoby, któ-

re popełniły najmniej błędów w swojej 
kategorii (szkoły podstawowej, gim-
nazjum i szkoły średniej).

W dyktandzie udział może wziąć 
każdy, kto nie posiada już 
tytułu mistrza ortogra-
fii, bez względu na wiek 
i adres zamieszkania. 
Obowiązuje wcze-
śniejsze zgłoszenie po-
przez dostarczenie do 15 lutego br. (osobiście, pocztą trady-
cyjną bądź elektroniczną) do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Skawinie wypełnionego i podpisanego formularza zgło-
szeniowego. Bezpośrednio przed dyktandem należy dokonać 
osobistej rejestracji, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości 
uczestnik otrzyma zakodowana kartę konkursową.

Imprezę wsparli sponsorzy: ZPH Frezwid, Henwal 
Spółka z o.o., Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Patronatem medialnym objęli: Dziennik Polski, Gaze-
ta Skawina, Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy, Skawina24, 
Skawinska.pl, TV Skawina oraz Radio Wawa. 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgło-
szeniowy dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Skawinie www.biblioteka-skawina.pl. 
 (mbp)

18 lutego II Dyktando Skawińskie – zgłoszenia do 15 lutego

Sprawdź swoją wiedzę z ortografii

Na terenie woj. małopolskiego wy-
kryto jak dotąd sześć ognisk grypy pta-
ków podtypu H5N8, w tym w miejsco-
wości Krzywaczka (powiat myślenicki). 
Obszar zagrożony objęty jest specjal-
nym nadzorem. Na drogach pojawiły 
się maty dezynfekujące oraz znaki in-
formacyjne. Apelujemy o bezwzględ-
ne przestrzeganie zaleceń, także na te-
renach nieobjętych bezpośrednio akcją 
bioasekuracji.

HPAI u ptaków można rozpo-
znać po następujących objawach: 
gwałtowny spadek produkcji jaj, mięk-
kie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasi-
nienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, 
silne łzawienie, obrzęk zatok po-
doczodołowych, kichanie, duszność, 
biegunka. Padnięcia ptaków mogą być 
nagłe. Każdy wypadek wystąpienia 
choroby w hodowlach drobiu i innych 
ptaków należy niezwłocznie zgłosić: 

Ptasia grypa – HPAI 

Zakaz sprzedaży żywych 
ptaków, ich mięsa i jaj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Krakowie, tel.:12 411 25 69, e-ma-
il: krakow.piw@wetgiw.gov.pl lub  
Wydział Rolnictwa i Ochro ny 
Środo   wiska tel.: 12 277 01 53, e-mail: 
ros@um.skawina.net.

Jest to choroba przede wszystkim 
ptaków. Człowiek nie może się nią za-
razić w takiej samej postaci. Ale wirus 
ptasiej grypy może powodować nasilenie 
chorób, na które ktoś już cierpi. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zasad higieny: 
mycia rąk, prania ubrań i mycia sprzętów, 
które miały kontakt z ptasimi odchodami, 
które są główną drogą rozprzestrzeniania 
się tej choroby, a także z jajkami. 

W związku z powyższym do od-
wołania obowiązuje całkowity zakaz 
sprzedaży żywych ptaków, ich mięsa 
i jaj. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie: www.gminaskawina.pl.

(UMiG)

REKLAMA

	 20-21 stycznia - Turniej Czwórek Siatkarskich.
 Organizatorzy zapraszają mieszane grupy siatkarzy do udziału. Zgłoszenia 

w CKiS.
	 23 stycznia godz. 18.00 - Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mick-

iewicza 7) – Koncert karnawałowy „Magia walca, ogień czardasza” w wykonaniu 
Blanki Dembosz (sopran) i Małgorzaty Bednarskiej (fortepian). Wstęp wolny.

	 28 stycznia godz. 18.00 - Pałacyk „Sokół”– spektakl Teatru MASKA: „Lady 
Makbet”. Wstęp wolny

	 30 stycznia–10 lutego – FERIE w „Sokole” i Dworze: cykl zajęć stacjonarnych 
i ciekawych wyjazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

	 10 lutego godz. 18.00 – Kino „Piast”– koncert młodej fali skawińskich hip 
hopowców: JaRo & JaMaL SKW, Cisa x PePe, RIMAR, Sali PMC, Zege Kronix.

	 14 lutego godz. 19.00 – Pałacyk „Sokół” – spektakl Teatru MASKA: „W go-
spodzie” wg Petera Turriniego, na motywach “Mirandoliny” Carlo Goldoniego. 
Wstęp wolny

	 17 lutego – „Pożegnanie Kina Piast”: koncert rockowy zespołów OVERDRI-
VE, JADS, ARTHEMORE, DEALER.

	 25 lutego  godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” - Koncert „Już nie zapomnisz mnie” 
w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina przedwojennego w wy-
konaniu TOMASZA STOCKINGERA z towarzyszeniem pianisty.

	 27 lutego godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” – Koncert kameralny w wykonaniu 
Martyny Klupś-Radny (flet) i Wioletty Fludy (fortepian). Wstęp wolny.
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Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. 
 Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
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POZIOMO:
 2)  piszczelowa lub udowa
 4)  produkcyjna lub sportowa
 7)  mszalne w kielichu
 8)  strój sportowy
 9)  kranik do piwa, nalewak
11)  Bartłomiej, aktor znany m.in.  

z filmów Smarzowskiego
13)  większy niż balkon
15)  smażona potrawa z jaj
18)  widziadło, zjawa
19)  miasto nad Narwią
20)  falista w opakowaniu
24)  westernowy stan w USA
27)  cecha nieustraszonych
30)  potocznie o pasztecie lub 

niepowodzeniu
31)  żółta za faul
32)  choroba psychiczna polegająca 

m.in. na zamykaniu się we 
własnym świecie

PIONOWO:
 1)  przeciwczołgowa lub 

przeciwpiechotna
 2)  60 sztuk
 3)  motyl budzący się o zmroku
 4)  przebój, szlagier
 5)  Małysz lub Nawałka
 6)  król futbolu
10)  osoba, stworzenie
12)  okrętowa podłoga
13)  smar do maszyn
14)  człowiek tej samej narodowości
16)  może być np. błyskowa lub 

naftowa
17)  zaplanowana dla wycieczki
21)  popularna rozgłośnia radiowa
22)  fotel monarchy
23)  krople wody na trawie
25)  okres w dziejach
26)  partia tenisa
28)  Stwosz, twórca ołtarza  

w Kościele Mariackim
29)  lotny stan skupienia materii

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

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu z Colinem Farellem w roli głównej.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta oraz do 3.02.2017 r.  
prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 

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

Do wygrania wejściówka do sauny dla trzech osób (80 minut) 
ufundowana przez Camena Kosmetyka i Masaże 

w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11

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

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


