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Oferujemy:
•	 innowacyjne	urządzenia	pozwalające	ulepszyć		

i	przyspieszyć	proces	rehabilitacji
•	 diagnostykę	rehabilitacyjną	przy	użyciu	robota	LUNA	EMG,		

mierzącego	siłę	mięśniową,	zakres	ruchu,	unerwienie	i	spastyczność
•	 zautomatyzowany	trenażer	chodu,	mający	zastosowanie		

u	dzieci	dotkniętych	m.in.	paraplegią,	osłabieniem	mięśni,		
polineuropatią	oraz	porażeniem	mózgowym

•	 terapię	prowadzoną	przez	doświadczonych	fizjoterapeutów

Rehabilitacja	prowadzona	jest	w	Jagiellońskim	Centrum	Innowacji,	
ul.	Bobrzyńskiego	14,	Kraków-Ruczaj	(przystanek	Chmieleniec).
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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
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REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA
• KINEZYTERAPIA
• MASAŻE
• KRIOTERAPIA
• ZABIEGI BOROWINOWE
• ORTOPEDA

• nowość USG ORTOPEDYCZNE
• nowość FALA UDERZENIOWA 
• NEUROLOG
• DIETETYK
• PSYCHIATRA
• ENDOKRYNOLOG

www.progamed.pl

ZAKRES USŁUG W RAMACH: PZUa, Signal-Iduna, Allianz, Mondial Assistance

PROMOCJA W MAJU
w godz. 8-20
wszystkie zabiegi

1/2 CENY

Ceny zabiegów

już od 5 zł

Centrum Badan Klinicznych JCI
Jagiellonskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Bobrzynskiego 14  (bud. C)
Krakow-Ruczaj

´
´

´
´

rejestracja 
telefoniczna: 

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

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
porady dermatologiczne

dla dzieci i dorosłych

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to
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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

Choć Samorządowe Przedszko-
le nr 41 przy ul. Babińskiego 1 działa 
od pierwszego lutego, to dopiero 25 
kwietnia placówka została oficjal-
nie otwarta. W uroczystości otwarcia 
wzięli udział m.in. prezydent Krako-
wa Jacek Majchrowski oraz przewod-
niczący Rady Miasta Krakowa Bogu-
sław Kośmider.

– Cieszę się, że przedszkole już dzia-
ła i że udało się je tak szybko wybudować. 
To bardzo przyjemne, funkcjonalne, no-
woczesne  miejsce. Myślę, że dzieci czują 
się tu komfortowo, a rodzice są spokojni 
o swoje pociechy – powiedział prezy-
dent Jacek Majchrowski.

Obecnie w przedszkolu uczą się 
cztery oddziały maluchów (około 100 
dzieci), ale placówka jest gotowa, by 
z początkiem nowego roku szkolnego 
uruchomić kolejne oddziały – nawet 
cztery, czyli o dwa więcej, niż plano-
wano.

Oficjalne otwarcie za nami

Nowe przedszkole na Klinach
– Budynek przedszkola nie tylko 

z zewnątrz, ale i wewnątrz robi duże 
wrażenie. Mamy przestronne, kolo-
rowe pomieszczenia, w tym salę gim-
nastyczną i stołówkę – mówiła dy-
rektor nowej placówki Małgorzata 
Opryszek. - Zainteresowanie na eta-
pie rekrutacji było ogromne, w ciągu 
kilku dni zebraliśmy ponad sto zgło-
szeń i przyjęliśmy 99 dzieci. To do-
wodzi, że przedszkole w tym miejscu 
było bardzo potrzebne – podkreślała 
dyrektor.

Całkowity koszt inwestycji zreali-
zowanej w latach 2014–2016 wyniósł 
prawie 5,5 mln zł. Powstało sześcio-
oddziałowe przedszkole, dysponujące 
sześcioma salami do dziennego poby-
tu dzieci oraz aulą i salą do zajęć ru-
chowych. Dzieci mają do dyspozycji 
również zieleńce, place zabaw i ścieżki 
edukacyjne.

(UMK, red)  fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa wyłonił w przetargu firmę, która wykona projekt techniczny systemu monitoringu wizyjnego 
Krakowa. Umowę z wykonawcą – przedsiębiorstwem SYMETRA – podpisano 28 kwietnia. Prace nad dokumentacją 
projektową potrwają do listopada.

W pierwszym kwartale przyszłego roku w przetargu wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji, która zgodnie z har-
monogramem zakończy się w 2018 r. System monitoringu wizyjnego rozbudowywany będzie etapami w zależności od 
wysokości środków finansowych zapisanych na ten cel w budżecie Miasta.

Docelowo monitoring miejski Krakowa będzie liczył co najmniej 200 nowoczesnych, cyfrowych kamer. Przebudo-
wa i rozbudowa systemu będzie procesem ciągłym, a ewentualne nowe punkty kamerowe instalowane będą w oparciu 
o analizę zagrożeń. (UMK)

Będzie więcej kamer

Rozbudowa miejskiego monitoringu



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

Krakowskie Błonia to miejsce magicz-
ne dla kolarstwa. Tu finiszować będą naj-
lepsi specjaliści od sprintu w zawodowym 
peletonie podczas 74. Tour de Pologne. Tu 
o zwycięstwo powalczą także uczestni-
cy drugiej edycji Vienna Life Lang Team 
Maratony Rowerowe, która odbędzie się 
13 maja. Do wyboru są trzy dystanse – 
Mini (24 km), Medio (64 km) i Grand 
Fondo (89 km). Trasa w wielu miejscach 
wiedzie po drogach i ścieżkach leśnych, ale 
są także odcinki szutrowe i polne.

Vienna Life Lang Team Maratony 
to impreza rodzinna, więc nie zabraknie 
też parady. Na uczestników czeka 8 kilo-
metrów, z którymi bez problemu poradzą 
sobie nawet najmłodsi kolarze. W Krako-
wie będzie też kontynuowana długoletnia 
tradycja Mistrzostw Polski Energetyków. 
Pracownicy elektrowni, elektrociepłowni 
i spółek dystrybuujących prąd powalczą 
o medale po raz dziewiąty w ramach Tau-

Do końca miesiąca potrwa rywaliza-
cja w kampanii „Rowerowy Maj”, czyli 
akcji zachęcającej dzieci, rodziców i na-
uczycieli do podróżowania do szkoły ro-
werem. Wszystkie biorące udział w akcji 
dzieci otrzymały dzienniczki do zbiera-
nia rowerowych naklejek, a ich rodzice – 
informatory. W klasach uczniów zawisły 
plakaty, informujące o konkursie.

Do akcji zgłosiły się 23 szkoły. Ry-
walizacja odbędzie się na poziomie in-
dywidualnym, klasowym i szkolnym. 
Weźmie w niej udział łącznie 8000 
dzieci. Akcja prowadzona będzie także 
w dwóch krakowskich przedszkolach – 
Kraina Uśmiechu przy ul. Jaremy i Aka-
demii Zielonego Misia przy ul. Jabłon-
kowskiej.

Na najlepszych rowerzystów czeka-
ją specjalne nagrody, a zwycięska szkołą 
otrzyma od Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu zadaszoną wiatę ro-
werową o wartości około 25 tysięcy złotych.

Akcja wpisuje się w projekt STARS 
oraz jest wspierana przez Stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowerów. 

Dodatkowo wszystkich uczniów 
zachęcamy do kręcenia kilometrów dla 
Krakowa w ramach Europejskiej Rywa-
lizacji Rowerowej – ECC, w której w tym 
roku po raz pierwszy bierze udział także 
Kraków. (UMK, red)

13 maja na Błoniach

Rowerowe ściganie w Krakowie

W akcji weźmie udział około 8 tysięcy dzieci 

Krakowski „Rowerowy Maj”

Remont ulicy Wadowickiej

Utrudnienia 
do końca 
maja 

24 kwietnia rozpoczęły się robo-
ty przygotowawcze do wymiany na-
wierzchni wschodniej jezdni ul. Wa-
dowickiej. 

Do połowy maja prowadzo-
ne będą prace przy krawężnikach, 
co będzie wiązało się z punktowy-
mi zawężeniami jezdni. Od połowy 
miesiąca rozpoczną się prace związa-
ne z frezowaniem i układaniem na-
wierzchni. 

Wykonawca planuje przeprowa-
dzić roboty do końca maja, zakłada też 
wykonywanie prac nocami, niemniej 
jednak remontowany odcinek będzie 
w tym miesiącu znacznie mniej prze-
pustowy. (ZIKiT, red)

Fot. Bogusław Świerzowski

ron Cup MTB. Zapisy trwają do 10 maja. 
Tym, którzy nie zdążą, zostaje okazja last 
minute. Biuro zawodów w miasteczku 
startowym na krakowskich Błoniach, 
gdzie można się zarejestrować będzie 
czynne w piątek w godzinach 16–19  
i w sobotę tuż przed startem w godzi-
nach 8-10.30.

Organizatorzy zapraszają zarówno 
uczestników, jak i kibiców, którzy za-
pewne po raz kolejny licznie przybędą 
na tę niezwykle atrakcyjnie zapowiada-
jącą się imprezę. (UMK)
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Zdrowie i Uroda

(autor i fot: Paulina Trzepla-Kowalska)

Składniki: 1 duża marchew, 2 średnie pietruszki, 1 średni burak, 3 łyżki oleju 
rzepakowego, 3 łyżeczki suszonego tymianku, 2 ząbki czosnku.

Przygotowanie: Warzywa dokładnie umyć i obrać, następnie pokroić w słupki. 
Olej wymieszać z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i suszonymi zioła-
mi (świetnie sprawdza się tymianek, ale można również wypróbować oregano, 
rozmaryn czy paprykę: słodką, ostrą i wędzoną). W dużej misce wymieszać 
słupki warzywne z aromatycznym ziołowym olejem (uwaga, buraczek osobno, 
bo mocno zafarbuje inne warzywa). Następnie wstawiamy frytki do piekarni-
ka rozgrzanego do 200˚C (termoobieg) i pieczemy ok. 30 min do miękkości.

(autor: Marianna Krajniak)

Składniki: 2 duże selery, 3-4 łyżki oliwy z oliwek, przyprawy: czosnek niedź-
wiedzi, słodka papryka, odrobina pieprzu, zioła do smaku.

Przygotowanie: Selery umyć i obrać ze skórki. Pokroić w słupki ok. 1 cm gru-
bości. Do miski wlać oliwę, wsypać przyprawy, następnie włożyć kawałki se-
lera. Wszystko wymieszać. Ułożyć frytki na blaszkach wyłożonych papierem 
do pieczenia. Piekarnik rozgrzać do temperatury 180˚C i wstawić frytki. Piec 
około 25 min.

(autor: Dorota Szostak)

Składniki: 1 seler, 100 g czerwonej soczewicy, 1 cebula, 3 łyżki posiekanej natki 
pietruszki, 2 łyżki bułki tartej.

Przygotowanie: Selera kroimy w kostkę i gotujemy w lekko osolonej wodzie 
(uwaga, aby nie rozgotować). To samo robimy z soczewicą (czerwona nie wy-
maga namaczania). Cebulę kroimy w kostkę i delikatnie podsmażamy na oleju 
rzepakowym. Łączymy wszystkie składniki. Część selera ugniatamy widelcem, 
a pozostałą część łączymy z resztą składników. Z masy formujemy niewielkie 
kotlety. Pieczemy w piekarniku w temperaturze 200˚C.

(autor: Dorota Szostak)

Składniki: 100 ml soku z buraka, 1 garść mrożonych truskawek, ½ banana,  
100 ml napoju ryżowego.

Przygotowanie: Truskawki rozmrozić i zmiksować z pozostałymi składnikami 
do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzony jest przez Fun-
dację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundację NUTRICIA, Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka 
oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jego celem jest wzrost świa-
domości na temat roli żywienia w 1000 pierwszych dni już od poczęcia wśród 
pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowanie zrównowa-
żonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. 
Program jest laureatem prestiżowego konkursu „Edukacyjne działania biznesu. 
Lista najbardziej znaczących inicjatyw” na inicjatywy edukacyjne 2016. Pla-
cówki mogą dołączyć do programu przez zarejestrowanie się na stronie inter-
netowej www.zdrowojemy.info.

 WARZYWNE FRYTKI Z TYMIANKIEM I CZOSNKIEM 

 FRYTKI Z SELERA

 BURGERY Z SELERA I CZERWONEJ SOCZEWICY 

 RÓŻOWY KOKTAJL 

Marchew, burak oraz pietruszka to 
dobrze znane warzywa, które są nie-
zwykle popularne w naszych rodzi-
mych jadłospisach. Często goszczą 
na stołach i  talerzach, ale zazwyczaj 
w formie dodatków: surówki, sałat-
ki czy włoszczyzny w zupie. Kojarzą 
się z tradycją, ale często też niestety… 
z nudą na talerzu. Tymczasem warzy-
wa korzeniowe to bogate źródło cen-
nych wartości odżywczych, również 
dla dzieci. Ze względu na swoje walo-
ry smakowe, rozmaite kształty i kolory, 
mogą też inspirować do nowych, ku-
linarnych podbojów. Smakowych, ale 
również – co ważne dla najmłodszych 
– estetycznych.

Niedoceniane bulwy i korzenie
– Wybór na sklepowej półce jest impo-

nujący: marchew, pietruszka, burak, seler, 
pasternak, skorzonera czy  topinambur – 
z tak bogatej listy każdy znajdzie coś dla 
siebie i swojej rodziny – zapewnia Ka-
tarzyna Wiktorowicz, edukator żywie-
niowy programu „Zdrowo jemy, zdro-
wo rośniemy”. – Warzywa korzeniowe to 
idealne rozwiązanie, by wzbogacić naszą 
dietę o cenne witaminy, składniki mine-
ralne czy błonnik. 

Marchew to bogactwo karotenu 
i luteiny, które korzystnie wpływają na 
wzrok. Zawiera też wapń, żelazo oraz 
całą paletę witamin. Doskonale wpły-
wa na koncentrację i szybkość myśle-
nia. Witaminę C znajdziemy na przy-
kład w  pietruszce, która dodatkowo 
będzie działała moczopędnie i oczysz-
czająco, a także sprawdzi się jako pro-
dukt napotny i  przeciwgorączkowy. 
Seler z kolei wykazuje działanie mo-
czopędne i oczyszczające, dodatkowo 
może być stosowany przy zaparciach, 
a co ciekawe – zawiera dwa razy więcej 
witaminy C niż np. cytrusy. Burak do-
starcza pełen wachlarz dobroczynnych 
składników mineralnych i  witamin. 
Zawiera dużą ilość kwasu foliowego. 
Jest również bogaty w pierwiastki mi-
neralne, takie jak m.in.: żelazo, wapń, 
sód, cynk czy magnez.

O warzywach korzeniowych… i o tym, jakie kryją skarby

Nieocenione w diecie dziecka

Same zalety
Bogata paleta wartości odżywczych 

to jednak nie jedyna zaleta warzyw ko-
rzeniowych. Warto docenić ich róż-
norodne kształty oraz kolory. Mali ku-
chenni pomocnicy mogą mieć ogromną 
frajdę, pomagając stworzyć z nich pięk-
ne i zdrowe dekoracje potraw. Różyczki 
z marchwi czy buraczane kwiatki uatrak-
cyjnią każde danie. A nie bez znaczenia 
jest też fakt, że warzywa korzeniowe to 
surowiec – zarówno do spożycia, jak i do 
zabawy – niezwykle łatwo osiągalny.

– Warzywa korzeniowe są dostępne 
cały rok, są tanie oraz w odpowiednich wa-
runkach mogą być przechowywane przez 
kilka miesięcy - zauważa Marianna Kraj-
niak, edukator żywieniowy programu 
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. - Ze 
względu na wartości odżywcze najlepiej 
wybierać warzywa surowe, np. w postaci 
surówek czy soków. Buraki możemy przy-
gotować w formie produktu kiszonego, 
który zawierać będzie korzystne bakterie 
probiotyczne, wspomagające pracę układu 
pokarmowego. Z dziećmi wspólnie może-
my przygotować kolorowe chipsy z buraka 
lub frytki z selera.

Smakołyki dla najmłodszych
– Warzywa korzeniowe, takie jak bu-

rak, batat, marchew, pietruszka czy seler, są 
doskonałym składnikiem diety dziecka jako 

źródło witamin i antyoksydantów – mówi 
Dorota Szostak, edukator żywieniowy 
programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośnie-
my”. – Warto poeksperymentować w kuchni 
i podać maluchowi warzywa w nowej od-
słonie. Możemy w inny niż zwykle sposób 
pokroić marchewkę czy ziemniaki, wyko-
rzystać inny rodzaj obróbki termicznej lub 
spróbować ciekawych połączeń.

To bardzo ważne, by smak warzyw 
dzieci poznały jako pierwszy, aby póź-
niej częściej po nie sięgały. Rozszerzanie 
diety należy zacząć właśnie od warzyw 
i przygotować się na to, że – być może 
– będzie trzeba podać je nawet kilka-
naście razy, zanim dziecko zaakceptuje 
ich delikatny smak. Kupując produkty 
z  zawartością warzyw korzeniowych 
dla najmłodszych dzieci, warto też wy-
bierać żywność z oznaczeniem wieko-
wym na opakowaniu, co zagwarantuje 
jej bezpieczeństwo dla niedojrzałego, 
rozwijającego się organizmu. W trakcie 
1000 pierwszych dni życia trwa pro-
ces tzw. programowania żywieniowe-
go we wczesnym okresie życia. Wyro-
bione w tym czasie nawyki żywieniowe 
i preferencje smakowe mają największą 
szansę przetrwać do wieku dorosłego 
i  stanowić naturalną profilaktykę wie-
lu poważnych chorób cywilizacyjnych, 
wynikających z nieprawidłowego spo-
sobu odżywiania.

Edukatorki programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” z myślą o najmłod-
szych przygotowały kilka nietypowych przepisów na wykorzystanie warzyw 
korzeniowych:

Przepisy z wykorzystaniem 
warzyw korzeniowych
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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. Kliny, Ruczaj
- Skawina

PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie

Krakowa
KONTAKT:

 601 156 466
pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

SOLVAY.PARK   Galeria Handlowa Solvay Park, ul. Zakopiańska 105, www.solvaypark.pl

„Mama i ja” – pod takim hasłem od-
bywać się  będzie trzecia już edycja Pik-
niku dla Zdrowia organizowana przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących In-
tegracyjnych nr 3 przy ulicy Strąkowej 
3a. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: prezydent Miasta Krakowa 
profesor Jacek Majchrowski oraz Od-
dział Kliniczny Hematologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie na czele 
z profesorem Aleksandrem Skotnickim.

27 maja w godzinach od 10.00 do 
14.00 organizatorzy zapraszają wszyst-
kich, którzy chcą miło, ale i pożytecz-
nie spędzić czas. Piknik dla Zdrowia jest 
bowiem imprezą z założenia mającą na 
celu propagowanie szeroko pojmowa-
nej profilaktyki zdrowotnej. Celem nad-
rzędnym jest jednak honorowa zbiórka 
krwi (we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa) oraz rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku kostnego w ramach part-
nerstwa z Fundacją DKMS Wspólnie 
Przeciw Białaczce. W dwóch poprzed-
nich edycjach udało się łącznie uzbierać 
około 40 litrów krwi oraz zarejestrować 
około 150 potencjalnych dawców. Do 
imprezy dołączyła także Fundacja Jaśka 
Meli POZA HORYZONTY, otaczają-
ca opieką między innymi osoby po am-
putacjach. Będzie można wesprzeć Fun-
dację dowolnym datkiem. 

W tym roku data wydarzenia nie jest 
przypadkowa i związana jest z obcho-
dzonym dzień wcześniej Dniem Matki  
Odbędą się konkursy i występy, a mamy 

W ubiegłym roku teren wokół ZSOI nr 3 przy Strąkowej zamienił się w prawdziwie rodzinny piknik. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno najmłodsi, jak i ci starsi. Poza licznymi atrakcjami, występami, roz-
grywkami sportowymi, stoiskami ze zdrową żywnością  ogromnym zainteresowaniem cieszyły się punkty 
badań oraz krwiodawstwa i rejestracji dawców komórek macierzystych.  Fot. ZSOI nr 3

27 maja  w godzinach od 10 do 14 na Ruczaju

„Mama i ja” – Piknik dla Zdrowia

będą miały okazję wziąć udział w róż-
nych konkurencjach wspólnie ze swoimi 
dziećmi. Na zwycięzców czekać  będą 
atrakcyjne nagrody: tablet, rower, kosze 
słodyczy, bilety wstępu do Energylandii 
oraz Parku Miniatur Inwałd. Będzie tak-
że możliwość skorzystania z konsultacji 
lekarzy oraz wykonania podstawowych 
badań profilaktycznych.

Partnerami imprezy są: Rada i Zarząd 
Dzielnicy VIII miasta Krakowa, POZA 
HORYZONTY Fundacja Jaśka Meli, 
The Bridge Foundation, AVIVA, Wy-
dawnictwo MAC Park Miniatur Inwałd, 
Energylandia, Socatotc, Fundacja Wawel 
z Rodziną, Fundacja Zdrowolubek, Teatr 
Łaźnia Nowa, bistro Hygga, Zegaryna 
24, Hotel „Ruczaj”, Salon Kosmetycz-
ny Parendi, Piekarnia Geth. Instytucje 
wspierające: Rada Rodziców przy ZSOI 
nr 3, Centrum Zdrowego Uśmiechu, 
Tymbark, Ratownictwo Medyczne Koga 
Med, Awiteks. Patronem medialnym: 
„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”.

W myśl słów patrona Szkoły, pro-
fesora Juliana Aleksandrowicza, wiel-
kiego lekarza i hematologa: „Tyle wart 
człowiek, ile dobra wokół siebie potra-
fi uczynić” organizatorzy zachęcają do 
wzięcia udziału w wydarzeniu podkre-
ślając, że wspólnie możemy zrobić wię-
cej, niż nam się wydaje: nie tylko zadbać 
o profilaktykę zdrowotną w dzielnicy, 
czy zebrać kolejne litry krwi i pozyskać 
potencjalnych dawców, ale też możemy 
mieć wkład w rozwój i edukację przy-
szłych pokoleń. (red)

Od 8 do 15 maja

Tydzień Bibliotek w Krakowie
W ramach XIV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia Bibliotek”, który od 8 do 15 

maja w szczególny sposób ma podkreślać m.in. rolę czytania i znaczenie bibliotek 
w poprawie jakości życia, Biblioteka Kraków zaprasza do udziału w wydarzeniach 
przygotowanych w jej filiach.

Na szczególną uwagę zasługuje kilka propozycji: spotkanie z Anną Janko, zna-
ną pisarką i poetką, autorką m.in. „Małej zagłady” oraz „Listu do królika doświad-
czalnego”, pokaz zdjęć najstarszych i najpiękniejszych bibliotek w Polsce i na świe-
cie, prelekcja pt. „W owym czasie w Krakowie – jak u Matejków bywało”, dzień 
otwarty w bibliotece dla dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie najmłodsi pozna-
ją pracę bibliotekarzy, wspólne wielopokoleniowe czytanie w Parku Ratuszowym 
(Nowa Huta).

Ponadto Biblioteka Kraków podczas Tygodnia Bibliotek zaprasza dzieci, mło-
dzież, dorosłych i seniorów na: spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, prelekcje 
o literaturze i sztuce, wymiany przeczytanych książek, głośne czytania wybranych 
utworów, warsztaty plastyczne, gry biblioteczne, wystawy. Szczegółowe informa-
cje na stronie Biblioteki Kraków.

(UMK)
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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

Zapisy przez Internet i w biurze zawodów od 11.00 do 15.45 w dniu zawodów, tel. +48 506 824 979.

www.bieg.skotniki.com

 z okazji 97. rocznicy urodzin 
Świętego Jana Pawła II

XII MIĘDZYNARODOWY BIEG

PROGRAM ZAWODÓW:
13.00 - Biegi dla dzieci i młodzieży
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale. 
W każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca I-VI.

15.15 - marszoBieg
Przeznaczony dla osób początkujących. 
Uczestnikiem może być każdy, bez względu na wiek. 
Przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

16.00 - Bieg główny
START I META: Boisko Klubu Sportowego „Pogoń Skotniki”.
Trasa do klasztoru OO. Benedyktynów w Tyńcu.

KRAKÓW - SKOTNIKI
21 Maja 2017

PATRONAT MEDIALNY:

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Wojewoda Małopolski
Józef Pilch

Arcybiskup Metropolita Krakowski
Marek Jędraszewski

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII
Arkadiusz Puszkarz

Radny Miasta Krakowa 
Rafał Komarewicz

Urząd Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa
Komisja Kultury i Sportu

Rada Dzielnicy VIII 
Dębniki

SPONSORZY:

PATRONAT HONOROWY:
WSPÓŁORGANIZATORZY:

 z okazji 97. rocznicy urodzin 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Cukiernia Ozga Piekarnia Krupa Opactwo Benedyktyńskie

Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dęb-
niki zaprasza mieszkanki Dzielnicy VIII 
Dębniki na bezpłatny kurs samoobro-
ny dla kobiet. Kurs poprowadzi strażnik 
Straży Miejskiej Miasta Krakowa Je-
rzy Filipczuk – trener taktyki i techniki 
interwencji. Uczestniczki dowiedzą się 
m.in.: jak zachowywać się w sytuacjach 
zagrożenia, w jaki sposób prowadzić ne-
gocjacje z napastnikiem, czy jak bronić się 

Dla mieszkanek Dzielnicy VIII Dębniki

Bezpłatny kurs samoobrony

Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza mieszkanki

Dzielnicy VIII Dębniki na bezpłatny

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET

       Kurs poprowadzi strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Jerzy Filipczuk - trener taktyki i techniki interwencji. Uczestniczki
dowiedzą się m.in.: jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia,
w jaki sposób prowadzić negocjacje z napastnikiem, czy jak bronić
się przed atakiem niebezpiecznym narzędziem.

Zajęcia  odbywać  się  będą  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2.
Pierwsze  spotkanie  odbędzie  się  w  czwartek  11  maja  2017  r.
o godzinie 18. Na zajęcia należy zabrać strój sportowy.
Zapisy i  informacje: Rada Dzielnicy VIII  Dębniki,  ul. Praska 52,
tel. (12) 267-03-03, e-mail: rada@dzielnica8.krakow.pl.

przed atakiem niebezpiecznym narzę-
dziem. Zajęcia odbywać się będą w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących Integra-
cyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 (Ruczaj). 
Pierwsze spotkanie: 11 maja o godz. 18.00 
(na zajęcia należy zabrać strój sportowy).

Zapisy i informacje: Rada Dzielnicy 
VIII Dębniki, ul. Praska 52, tel. (12) 267-
03-03, e-mail: rada@dzielnica8.krakow.pl.
 (RD VIII)

Centra Aktywności Seniorów 
(CAS) to miejsca integracji oraz akty-
wizacji społecznej i prozdrowotnej osób 
starszych (60+). Powstają one w ramach 
miejskiego programu, który zakłada 
utworzenie do 2020 roku średnio trzech 
CAS-ów w każdej dzielnicy. Może po-
wstać ich znacznie więcej, ale to już zale-
ży od wielu czynników, między innymi 
mieszkańców, do których skierowana 
jest ta inicjatywa oraz aktywności pod-

Bezpłatne zajęcia dla osób w wieku 60+ 

Centra Aktywności Seniorów
miotów które będą prowadziły CAS-y. 
Nie bez znaczenia może okazać się też 
uelastycznienie warunków do tworze-
nia CAS-ów. Liczba członków czy ro-
dzaj prowadzonych zajęć danej placów-
ki powinny wynikać ze specyfiki danego 
rejonu i rzeczywistych potrzeb miesz-
kańców, a nie być odgórnie narzucane, 
jak w chwili obecnej.

W Dzielnicy VIII Dębniki od po-
czątku tego roku funkcjonuje CAS przy 

ulicy Kolnej w Tyńcu, a od 23 marca 
CAS z siedzibą przy ulicy Rostworow-
skiego na Ruczaju. 

CAS-y w Dzielnicy VIII Dębniki:
– CAS KOLNA (ul. Kolna 2) – infor-

macje/zapisy kasa basenu pn-pt 6.30-
23.00, tel. (12) 252 40 53 (w godz. 
8-16). W ofercie m.in. nauka pływa-
nia, tai chi, zdrowy kręgosłup, nordic 
walking, siłownia, plastyka, język an-
gielski, dobór diety w chorobach, gry 
stolikowe i kursy komputerowe (te 
ostatnie odbywają się w Gimnazjum 
22 przy ul. Skwerowej).

– CAS RADOSNY SENIOR (ul. 
Rostworowskiego 13, sala oświa-
towa) – informacje/zapisy pn-pt 
11.00-13.00, kom. 518 810 724, 882 
825  767, e-mail: radosnysenior@
interia.pl. W ofercie m.in. aqua ae-
robic, nordic walking, ćwiczenia ru-
chowe i pamięci, zdrowe żywienie, 
masaże relaksacyjne, sztuka medy-
tacji, teatr, plastyka i zajęcia prak-
tyczno-techniczne.
Powyższe zajęcia dla mieszkańców 

w wieku 60+ są bezpłatne. Więcej in-
formacji na stronie www.dlaseniora.
krakow.pl w zakładce Centra Aktyw-
ności Seniorów. Antoni Stawarz

Niedziela 21 maja – XII Bieg Skotnicki

Sportowa impreza dla każdego
Dwunasta już edycja Biegu Skotnickiego odbędzie się w niedzielę 21 maja 

w Skotnikach. Podobnie, jak w ubiegłym roku 13-kilometrowa trasa biegu głów-
nego prowadzić będzie ze stadionu Pogoni Skotniki do klasztoru Benedyktynów 
w Tyńcu i z powrotem. Jak zwykle wcześniej odbędzie się przeznaczony dla wszyst-
kich 2,5 kilometrowy marszobieg.

Oczywiście nie zabraknie szczególnie ważnego punku imprezy, czyli biegów dla 
dzieci i młodzieży, w których wziąć udział mogą dzieci od przedszkolaka do gimnazja-
listy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a najlepsi nagrody. (red)

Designed by Pressfoto – Freepik.com

Po raz kolejny w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Kolna odbyły się zawody Pu-
charu Świata w rock’n’roll-u akrobatycz-
nym. 22 kwietnia br. światowa czołów-
ka zawodników w tej dyscyplinie sportu 
rywalizowała w czterech klasach: junio-
rów, młodzików oraz seniorów w klasie 
B i klasie głównej. Na parkiecie pojawiło 
się ponad 400 tancerzy z całej Europy.

Wśród Polaków najbardziej warto-
ściowym wynikiem okazało się trzecie 
miejsce Anny Miadzielec i Jacka Tarczy-
ło w klasie głównej seniorów. Nasza naj-
lepsza para, która zwyciężyła w ubiegło-
rocznych zawodach tym razem musiała 
zadowolić się miejscem na najniższym 
stopniu podium. Dwa pierwsze w tej ka-
tegorii zajęły pary z Rosji.

Impreza, której organizatorem rok-
rocznie jest Klub Sportowy Podwawel-
ski była ciekawym i efektownym wido-
wiskiem, dostarczając publiczności wielu 
wrażeń. (red)

Puchar Świata w Rock’and’rollu Akrobatycznym

Polacy na podium w klasie głównej

Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło jak zwykle zapre-
zentowali się bardzo efektownie.

Fot. Jerzy Grzesiakowski

Nasza najbardziej utytułowana para w tym roku 
stanęła na trzecim stopniu podium.

Fot. Jerzy Grzesiakowski

Podczas kwietniowej sesji Rada 
Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę, 
w której wnioskuje do prezydenta Mia-
sta Krakowa o podjęcie działań mających 
na celu zmianę granicy pomiędzy Gminą 
Miejska Kraków a Gminą Liszki w rejo-
nie stopnia wodnego Kościuszko (Dziel-

nica VIII Dębniki). Chodzi o obszar 
zwany Kątami Tynieckimi zlokalizowa-
ny przy autostradzie A4, od strony OSiR 
Kolna. Do 1990 roku, kiedy nastąpiła 
zmiana biegu rzeki Wisły znajdował on 
się na jej brzegu od strony gminy Liszki. 
Po zmianie leży po stronie „krakowskiej”.

Według Rady Dzielnicy VIII granica 
powinna przebiegać wzdłuż rzeki Wisły, 
a nie, wzdłuż jej starego koryta. Dodat-
kowo istniejący obecnie stan ogranicza 
możliwości inwestycyjne Krakowa, gdyż 
wspomniane tereny znajdują się poza gra-
nicami administracyjnymi miasta. Cho-
dzi przede wszystkim o uzupełnienie 
brakujących odcinków trasy rekreacyjnej 
w stronę Tyńca, bardzo popularnej wśród 
rowerzystów i rolkarzy. (red)

Uchwała Rady Dzielnicy

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

Majową tradycją stało się coroczne 
święto bibliotek i bibliotekarzy. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Skawinie wraz z fi-
liami przygotowała specjalne wydarzenia 
i atrakcje. W czasie Tygodnia Bibliotek 
trwać będzie facebookowy konkurs literacki 
pod hasłem „Pożeracz książek”. Zadaniem 
uczestników będzie odgadnięcie źródeł 

jak największej ilości cytatów. Codziennie 
na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Skawinie pojawiać się będą fragmenty 
najpopularniejszych książek ostatnich lat. 
Osoba, która udzieli najwięcej prawidło-
wych odpowiedzi w najkrótszym czasie, 
otrzyma nagrodę rzeczową – zestaw książek 
ufundowanych przez Radio Wawa.

8 maja, w Pałacyku „Sokół” w Ska-
winie odbędzie się finał gry czytelniczej 
pn. „Krasnoludy, trolle i elfy na biblio-
tekarskich półkach, czyli Hobbit i jego 
fantastyczny świat”, organizowany 
przez Bibliotekę Pedagogiczną. Orga-
nizatorzy zapraszają do zabawy.

 (UMiG)

Święto bibliotek i bibliotekarzy – przygotowano wiele atrakcji 

8–12 maja Tydzień Bibliotek w Skawinie

Tegoroczna edycja Biegu Skawiń-
skiego poświęcona jest pamięci Tomasza 
Staszczaka, maratończyka, wielokrotne-
go uczestnika skawińskiego biegu, pra-
cownika firmy Valeo Skawina. Zawod-
nicy walczą m.in. o tytuły w ramach IX 
Mistrzostw Polski Energetyków oraz 
VIII Mistrzostw Gminy Skawina. 

Dla najlepszych czekają nagrody 
finansowe oraz dodatkowo za rekord 
trasy. Nie zabraknie pucharów i statu-
etek ze stali szlachetnej specjalnie wy-
konanych na tą okazję oraz nagród rze-
czowych. Każdy z uczestników biegu 
rolkarskiego i głównego otrzyma pa-
miątkowy medal, koszulkę techniczną, 

13 maja – XV Bieg Skawiński i VI Bieg Skawiński na Rolkach 

Zapisz się już teraz
dyplom i weźmie udział w losowaniu 
nagród (Skuter Zipp Tows, telewizory 
40” Thomson i TCL). Biuro i meta za-
wodów umiejscowione zostaną w Parku 
Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego obok Pałacyku „Sokół”. Dodat-
kowe nagrody dla najlepszej radziszo-
wianki i radziszowianina ufundowało 
Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”.

Program:
• 8.30 – rejestracja do biegów i odbiór 

numerów startowych
• 11.00 – start do biegów dzieci i mło-

dzieży (limit startujących 500 osób)
• 14.30 – start do VI Biegu Skawiń-

skiego na Rolkach – 9 km (limit star-
tujących 200 osób)

• 15.30 – start do Biegu Głównego – 10 
km – rekord trasy wynosi 29 min 13 
sek. (limit startujących 1000 osób)

• 17.30 – ogłoszenie wyników, rozda-
nie nagród
 (UMiG)

 18–21 maja 
 DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

W DWORZE DZIEDUSZYCKICH W RADZI-
SZOWIE (na wszystkie wydarzenia wstęp wolny; moż-
liwość zwiedzania Dworu i wystaw z osobami oprowa-
dzającymi w godz. 9.00-16.00; więcej na www.ckis.pl):
– 18 maja (czwartek) – Quilling: warsztaty manual-

ne dla przedszkolaków (godz. 11.00) i dorosłych 
(godz. 18.00). Zapisy: tel. 12 256 31 18

– 19 maja (piątek) godz. 18.00 – „Wspomnienia 
z Iranu” – slajdowisko z podróży zaprezentują Ma-
teusz Droździewicz i Agnieszka Grzegorzek.

– 20 maja (sobota) godz. 18.00 – spotkanie z miesz-
kańcami Radziszowa i okolic, dla których Dwór 
Dzieduszyckich był domem, szkołą, budynkiem 
z czasów dzieciństwa i młodości... 

– 21 maja (niedziela) godz. 16.00 – 18.00 – „Znani 
radziszowianie...” po wystawach stałych w Dworze 
Dzieduszyckich oprowadzać będą członkowie Sto-
warzyszenia „Nasz Radziszów”.

– 21 maja (niedziela) godz. 18.00 – koncert muzy-
ki dawnej w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Ko-

legium Muzyki Ewangelickiej oraz kwartetu mu-
zycznego Pan Ton Quartet.

 21 maja – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie 
(ul. Konstytucji 3 Maja 4)

 ŚWIĘTO TENISA STOŁOWEGO – szczegóły na 
stronie CKiS

 22 maja godz. 16.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski 
w Skawinie ul. Mickiewicza 7)

 II GMINNY PRZEGLĄD TALENTÓW. Organi-
zatorzy: Młodzieżowa Rada Miejska, CKiS w Skawi-
nie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja w siedzibie 
Rady Miejskiej w Skawinie (ul. Rynek 2) lub mailowo 
na adres mrm@gminaskawina.pl.

 27 maja godz. 20.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski 
w Skawinie ul. Mickiewicza 7)

 Spektakl Teatru MASKA „Mieszczanin szlachcicem”. 
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki na spektakl będą 
rozdawane na godzinę przed przedstawieniem.

 28 maja godz. 18.00 – Dwór Dzieduszyckich w Radzi-
szowie 

 Koncert Papieski w wykonaniu Zespołu Kameralnego 
CANTICA. Wstęp wolny.

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl

W dniu biegu tj. 13 maja w godz. 14.15–
16.30 droga Skawina – Radziszów – 
Skawina będzie zamknięta dla ruchu 
kołowego. Organizatorzy przepraszają 
za utrudnienia. 

UWAGA! 

Szkody w gospodarstwie rolnym – można zgłosić stratę
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o możliwości 

zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wy-
niku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Po stwierdzeniu 
szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku: suszy, gradu, deszczu 
nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi 
lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystą-
pieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na 
położenie swoich gruntów.  Szczegółowe informacje: www. 
gminaskawina.pl  (zakładka „ochrona środowiska”). (UMiG)
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Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego – trwać w błędzie.
 Cyceron (właśc. Marcus Tullius Cicero; 106–43 p.n.e.)

POZIOMO:
 2)  może być fiskalna
 4)  świeży, miękki śnieg
 7)  kolce do wspinaczki
 8)  długie u zająca
 9)  miara w graniu i obyczaju
11)  całodzienne wyżywienie 

żołnierza, obozowicza
13)  lekka łódź sportowa
15)  taniec towarzyski pochodzenia 

kubańskiego
18)  widz na meczu
19)  obfitość kształtów
20)  podhalański zbójnik
24)  Rushdie, pisarz
27)  odpycha aniony
30)  gwałtowny nacisk
31)  przepowiednia z kart
32)  punkt widzenia

PIONOWO:
 1)  znak zodiaku
 2)  ozdoba wiewiórki
 3)  pobocze boiska
 4)  dumny ptak z barwnym 

ogonem 
 5)  jedno z plemion 

zamieszkujących Ruandę
 6)  niejeden na polu naftowym
10)  kolczaste drzewo na sawannie
12)  niejedna w krzyżówce
13)  owocowy symbol dobrych 

interesów
14)  potoczne określenie taniego 

wina owocowego
16)  wyrabiane ze śmietany
17)  zatoka w północnej części 

Morza Czerwonego
21)  ostatnia Jagiellonka
22)  choroba zakaźna
23)  z niej kawior
25)  miara gruntu ranczera
26)  głowa rodziny, partner życiowy
28)  indywiduum, osobnik
29)  warsztat naprawy statków

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł przeboju grupy Maanam.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz do 19.05.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania bilety wstępu na basen Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA, 
przy ul. Kolnej 2 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


