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„Centrum Maluszek”

Przedszkole
ul. Obozowa

- autorski program
- mała grupa – duże przedsięwzięcia
- wiele wycieczek
- zwiedzanie interesujących miejsc
- codziennie angielski
- realizujemy klasę „0”

Żłobek
ul. Szuwarowa

- poranki Maluszka

(wtorki i czwartki 9.30-11.00)

- mała grupa
- troskliwa opieka
- indywidualne podejście
do każdego Dziecka

Prowadzimy poradnię psychologiczno-terapeutyczną!
tel. 608 38 15 99

PROMIS
UL. LIPIŃSKIEGO 7

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

tel. 12 269 66 66 kom. 501 955 021
www.zaluzje.info

Z REKLAMĄ 10% RABATU

PASAŻ
RUCZAJ
ul. Raciborska 17, Kraków

SPECJALISTYCZNY GABINET
PROMIS
DERMATOLOGICZNY

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
porady dermatologiczne
dla dzieci i dorosłych

TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

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

ŻALUZJE ROLETY

Centrum Badan´ Klinicznych JCI
MOSKITIERY
FOLIE
´
Jagiellonskie
Centrum Innowacji Sp.
z o.o.
´
ul. Bobrzynskiego
14 (bud. C)
´
Krakow-Ruczaj
rejestracja
telefoniczna:
+48 690-060-651
www.drsnarska-drygalska.pl

ELASTYCZNE WARUNKI NAJMU!

OFERUJEMY
NA WYNAJEM:

• NOWOCZESNE GABINETY LEKARSKIE
• GABINET Z USG
• BLOK ZABIEGOWY Z USG
I SALĄ ŁÓŻKOWĄ

Więcej informacji:

12 340 24 02

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków-Ruczaj

www.centrum-maluszek.pl

REHABILITACJA

Kraków-Sidzina  ul. Działowskiego 1  tel. 12 446 78 88
pon.-pt. 8.00-20.00
www.progamed.pl

CENTRUM DERMATOLOGII CENTRUM ALERGIKA
• nowość SUCHE IGŁOWANIE
dermatologia
testy skórne
• FIZYKOTERAPIA
- odogólna
5 zł i estetyczna
spirometria
– 65 zł
• KINEZYTERAPIAdermochirurgia
- od 25 zł • FALA UDERZENIOWA
depilacja medyczna (laser Light Sheer
Duet)
odczulanie
• ORTOPEDA
• MASAŻE
- od 20 zł
• NEUROLOG
• KRIOTERAPIA
• DIETETYK
• ZABIEGI BOROWINOWE
Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

USG PEŁNY
ZAKRES
BADAŃ
w tym doppler
tętnic szyjnych
i kręgowych
oraz
kończyn dolnych

& 12 263 00 39, 504 229 422
ZAKRES USŁUGwww.nowomed.pl
W RAMACH: PZU, Signal-Iduna, Allianz, Mondial Assistance
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WRZESIEŃ 2017
Budową łącznicy kolejowej

Od 18 września koniec utrudnień
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

Kraków

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY
ul. Kamieniecka 16
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69
Supermarket
ul. Komandosów 8

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

TERESKO

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

„U Zosi i Jędrusia”, ul. Skotnicka 188, SKOTNIKI

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

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE
Sklep, ul. Bogucianka (rondo), TYNIEC
Sklep Spożywczy, ul. Obrony Tyńca 18, TYNIEC
Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC
Delikatesy Mięsna Spiżarnia Smaku,
ul. Sodowa 19, PYCHOWICE
Sklep Spożywczy, ul. Skalica, PYCHOWICE

Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

Supermarket
ul. Lubostroń 15

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

ul. Kobierzyńska 42
Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23

favorit

favorit
ul. Kobierzyńska 93

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC
Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165
Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
Euro-Sklep
ul. Jahody 2
Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

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

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
Supermarket
ul. Krakowska 19A

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Wspólna 7

Jak poinformował wykonawca prac budowlanych przy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Krzemionki, od 18 września planuje zakończyć wszystkie utrudnienia związane z budową łącznicy.
Wiąże się to z likwidacją buspasa na ul. Powstańców Śląskich i wdrożeniu docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Powstańców: Śląskich, Wielkopolskich i Wielickiej, a także na Estakadzie Obrońców Lwowa.
(UMK)

16 i 17 września – weź udział w wycieczce

Rowerem po Krakowie
W wydarzeniu, czyli kolejnych już
dwóch wycieczkach rowerowych, mogą
wziąć udział wszyscy, którzy chcą nauczyć się jak bezpiecznie i przyjemnie
podróżować na rowerze po Krakowie.
Wycieczki zainaugurują Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu, który, jak co roku, obchodzony jest
również w Krakowie. Odbędą się 16 i 17
września o godz. 10.00 – miejsce zbiórki: pl. Wszystkich Świętych 3–4 (przed
budynkiem Magistratu). Każda z wycieczek będzie trwać około 2 godzin.
Poprowadzą je świetnie przygotowani
członkowie Stowarzyszenia Kraków
Miastem Rowerów.
W ostatnich latach w Krakowie powstało wiele rozwiązań mających ułatwić sprawne i bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów po mieście,
takich jak: kontrapasy, śluzy rowerowe,
pasy filtrujące, pasy dla rowerów, strefy uspokojonego ruchu. Jeśli nie wiesz,
gdzie możesz spotkać takie rozwiązania i jak należy z nich korzystać, to wycieczki są stworzone z myślą o Tobie!
Można będzie także m.in. usystematyzować wiedzę m.in. na temat: przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, w tym zasad ruchu w ruchu
ogólnym, kwestii pierwszeństwa w ob-

Fot. P. Baranowski

rębie przejazdu dla rowerów, na ciągach
pieszo–rowerowych i skrzyżowaniach
równorzędnych, zasad ruchu wokół i po
Rynku Głównym oraz jazdy po ulicach
z torowiskiem.
Ilość miejsc na każdą z wycieczek
jest ze względów organizacyjnych limitowana, a o zapisie decyduje kolejność
zgłoszeń, które można nadsyłać na adres
mailowy: joanna.majdecka@um.krakow.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 12 616 87 70 (od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30–15.30). Potwierdzeniem zgłoszenia będzie informacja
zwrotna. Zgłoszenia przyjmowane są
do 15 września do godz. 10.00.
W wycieczkach mogą uczestniczyć
także osoby niezarejestrowane na nią
wcześniej pod warunkiem dostępności
wolnych miejsc.
(UMK, red)

Zgłoszenia do 25 września

Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+
27 i 28 września na obiektach Klubu
Sportowego „Bronowianka” (ul. Zarzecze 124a) odbędą się III Mistrzostwa
Krakowa Seniorów 60+ o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Zawody są
rozgrywane w kategoriach wiekowych:
powyżej 60, 70 i 80 lat, w 13 dyscyplinach. Seniorzy, którzy chcą spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej,
mogą się zgłaszać do 25 września.
Na mistrzostwa zapraszają Gmina
Miejska Kraków i Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zarząd Wojewódzki. Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach: badminton, biegi 300-600-900 m,
brydż, bule, cyklotrial rowerowy, nordic
walking, pływanie, ringo, slow jogging,

szachy, tenis, tenis stołowy i wielobój
sprawnościowy.
Zgłoszenia należy przesłać do 25
września pocztą na adres: Małopolskie
TKKF, ul. Lenartowicza 14, 31-138
Kraków lub e-mailem: tkkf@tkkf.com.
Szczegółowe informacje na stronie www.tkkf.com i pod numerem telefonu 12 633-26-62 w godz. 9–15.30.
Partnerami imprezy organizowanej
w ramach Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób
Starszych PASIOS są: Rada Krakowskich Seniorów, Krakowskie Centrum
Seniora i Centra Aktywności Seniorów.
Regulamin mistrzostw i karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.dlaseniora.krakow.pl.
(UMK)

Powstaną kolejne budynki
komunalne na Ruczaju

Miasto
podpisało
umowy
25 sierpnia prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski parafował
umowy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego na dofinansowanie projektów dotyczących polityki mieszkaniowej w Krakowie. Samorząd otrzyma
wsparcie w wysokości 7,2 mln zł na realizację budynków komunalnych w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, a także 660
tys. zł, jako refundację kosztów zakupu
sześciu mieszkań gminnych przy ulicy
Bułgarskiej.
Pierwszy z dokumentów przewiduje, że miasto otrzyma wsparcie
w wysokości 7.286.113,18 zł. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego dotyczy pierwszego etapu
inwestycji mieszkaniowej, której wartość to 20,8 mln zł. W ciągu dwóch lat,
a więc najpóźniej do jesieni 2019 roku,
powstanie pięć bloków i 179 mieszkań. Realizacja inwestycji rozpocznie
się jesienią tego roku. Obecnie wyłoniony w przetargu wykonawca porządkuje teren budowy i przygotowuje go
do prac zasadniczych. Równocześnie
przygotowywany będzie drugi etap inwestycji.
Docelowo w rejonie ulic Przyzby
i Zalesie powstanie osiedle 10 czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką publiczną
i żłobkiem. Zaprojektowano w nich
łącznie 357 mieszkań o powierzchni
użytkowej ponad 14 tysięcy metrów
kwadratowych.
20 lokali będzie przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osiedle będzie dysponowało
240 miejscami postojowymi, w tym
21 miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie kompleksu
bloków zaprojektowano place zabaw
oraz miejsca rekreacji. Pozostawiono też rezerwę terenu na dom kultury, który będzie realizowany w kolejnych latach. Koszt całego projektu to
44.159.782,56 zł.
Druga z zawartych 25 sierpnia
umów z BGK dotyczy refundacji
części kosztów zakupu przez miasto sześciu mieszkań gminnych przy
ul. Bułgarskiej. Lokale zostały nabyte w grudniu 2016 roku za kwotę
1.886.400,60 zł. Refundacja z BGK to
660.240,21 zł.
(UMK)
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Kolejne inwestycje MPK

Nowe pojazdy, udogodnienia dla pasażerów

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

Autobusy elektryczne dla Krakowa

Pod koniec czerwca br. podpisane
zostało porozumienie władz Krakowa
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
w sprawie wspólnej realizacji programu
transportu bezemisyjnego.
- Podpisane porozumienie daje MPK SA
możliwość zakupu do 150 nowych autobusów
elektrycznych, w tym do 100 autobusów przegubowych. Podpisany dokument zakłada, że
na zamówienie tych pojazdów otrzymamy
dofinansowanie na poziomie co najmniej 60
proc. Bardzo ważnym elementem tego projektu jest możliwość przetestowania dodatkowych 11 pojazdów. Chcemy je skierować na
dedykowaną linię, na której zostanie zainstalowana infrastruktura do ładowania baterii
– informuje Rafal Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.
Dokument zakłada, że dostawa nowych autobusów elektrycznych do Krakowa będzie realizowana w latach 20192021 roku.

77 nowych pojazdów

W środę 19 lipca podczas oficjalnej prezentacji kierowcy Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego
SA otrzymali od prezydenta Jacka Majchrowskiego kluczyki do 77 ekologicznych autobusów przegubowych wyposażonych w silniki Euro 6. Jeszcze tego
samego dnia nowe autobusy zaczęły
kursować na kilkunastu liniach, m.in.
105, 129, 144, 164, 169, 173, 179, 184,
194, 501 i 503.

tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl
– Oddajemy mieszkańcom Krakowa 77 pojazdów o wartości ponad 120
mln zł. To największa jednorazowa dostawa nowych autobusów w historii krakowskiego przewoźnika, która pozwoli
na wymianę najstarszych i najbardziej
wyeksploatowanych pojazdów – mówił
podczas oficjalnej prezentacji Jacek
Majchrowski.
Nowe Solarisy Urbino 18 wyróżniają się nie tylko innowacyjnym designem, ale także wysokim komfortem
jazdy – pasażerowie będą się cieszyć
bardziej przestronnym wnętrzem pojazdu, większą liczbą miejsc siedzących dostępnych z niskiej podłogi czy
rozbudowanym systemem informacji
pasażerskiej prezentowanym na ekranach wysokiej rozdzielczości. Autobusy będą niskopodłogowe, wyposażone
w klimatyzację, monitoring, automat
biletowy i porty USB do ładowania
urządzeń mobilnych pasażerów. Będą
w nich także zamontowane specjalne
platformy ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach wjazd i wyjazd z pojazdu.

Udogodnienia dla niewidomych

Na ulice Krakowa wyjechało pięć
autobusów MPK SA, w których z myślą o niewidomych i słabowidzących zostały zamontowane specjalne urządzenia o nazwie beacon. Dzięki nim osoby
niewidome i słabowidzące zostaną poinformowane o numerze i kierunku
jazdy zatrzymującego się na przystanku autobusu.
Testy tego rozwiązania są prowadzone na linii nr 124 i mają potrwać ok.
4 miesięcy.
– Ezen.se to innowacyjny projekt, którego celem jest wspieranie osób z dysfunkcjami wzroku w poruszaniu się komunikacją miejską. Sercem systemu jest aplikacja
mobilna. Jej zadaniem polega na poinformowaniu znajdującego się na przystanku
użytkownika o numerze i kierunku autobusu, który właśnie nadjeżdża na przystanek. Informacja jest przekazywana za
pomocą komunikatu głosowego – wyjaśnia
pomysłodawca rozwiązania, Rafał Stępień, programista i absolwent Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
(MPK, red)
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Zdrowie i Uroda

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Mineralna, źródlana, stołowa czy lecznicza – jaka woda jest najlepsza?
Ciało ludzkie składa się w ponad 60%
z wody. Ma ona więc fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu, umożliwiając między innymi
krążenie krwi, trawienie, wchłanianie,
przeprowadzanie różnorodnych procesów komórkowych oraz pozwalając na
efektywną termoregulację. To tylko kilka
przykładów, które pokazują, dlaczego tak
ważne jest picie każdego dnia odpowiedniej ilości wody. Na rynku dostępnych jest
kilka rodzajów: mineralna, źródlana, stołowa i lecznicza. Pojawia się jednak pytanie – jaką wodę wybrać, która z nich będzie najlepsza?

WODA MINERALNA

Główne składniki wody mineralnej to: wodorowęglany, fluorki, chlorki,
wapń, potas, sód i magnez. Wody bogate w wodorowęglany alkalizują
kwaśną treść żołądka, dlatego polecane są dla osób z nadkwasotą.
Sód utrzymuje w organizmie
odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową, ale powinno
wybierać się wody niskosodowe, z uwagi na fakt, że zazwyczaj w diecie jest już wysoka zawartość tego minerału.
Magnez jest niezbędny dla
budowy kości oraz równowagi układu nerwowego i mięśniowego.
Przy niedoborach pojawiają się skurcze oraz
ogólne rozdrażnienie.
Fluor odpowiada również za budowę kości i zębów, dodatkowo wpływając na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie.
Producenci na etykietach podają czas,
w jakim woda powinna zostać spożyta po
otwarciu butelki – często okres ten jest liczony w godzinach. Dotyczy to w szczególności wody mineralnej, gdyż zawiera ona mikro i makroelementy, przez co
po jakimś czasie od otwarcia, traci swoje
korzystne właściwości. Nie oznacza to,
że po terminie wskazanym przez producenta, woda stanie się niebezpieczna dla
zdrowia. Jednakże warto pilnować tego
okresu, nie tylko ze względu na minera-

lizację, ale również dlatego, że plastikowa
butelka ulega biodegradacji. Po pewnym
czasie zaczyna uwalniać do wody związki,
których lepiej unikać.
•

Mineralna a źródlana
Warto wyjaśnić czym różnią się te
dwa, najbardziej popularne rodzaje wód
dostępnych w sklepach. Cechą wyróżniającą jest ilość składników mineralnych,
rozpuszczonych w danej wodzie. Dla źródlanej wartość ta jest niska, dzięki czemu
jest ona bardziej miękka, co sprawia, że
nadaje się na przykład do parzenie herbaty i kawy. Woda mineralna jest nasycona
związkami mineralnymi – w zależności
od stężenia wyróżnia się wody niskozmineralizowane, średniozmineralizowane
i wysokozmineralizowane.
•

Gazowana czy niegazowana?
Woda mineralna gazowana
to taka, która jest nasycona dwutlenkiem węgla. Jego stężenie
może być różne: wody niskonasycone mają stężenie poniżej
1500 mg/l, średnionasycone
od około 1501 mg/l do 4000
mg/l, natomiast wysokonasycone powyżej 4001 mg/l. Taka
woda wzmaga apetyt
i pobudza trawienie,
a dodatkowo wiele
osób uważa, że ma
lepszy smak. Należy jednak pamiętać,
że nie dla każdego jest
wskazana – osoby dotknięte zespołem jelita drażliwego czy problemami z nadciśnieniem powinny wybrać wodę mineralną niegazowaną.
•

Mineralna z jodem
Chcąc zadbać o prawidłowe działanie tarczycy, konieczne jest dostarczenie
odpowiedniej ilości jodu. To właśnie ten
mikroelement sprawia, że nadmorskie
powietrze tak korzystnie wpływa na organizm. Jod jest niezbędny do syntezy hormonów tarczycy. Zakłócenie tego procesu
może skutkować jej powiększeniem i niedoczynnością.

•

Mineralna a niemowlęta
Wody mineralnej nie można podawać niemowlętom. Należy pamiętać, że
najmłodszym dzieciom, do ukończenia
6 miesiąca życia, wystarczy pokarm matki i nie potrzebują dodatkowo wody. Po
ukończeniu 6 miesięcy można ją wprowadzić, ale jedynie źródlaną. Woda mineralna nie jest wskazana też dla starszych
dzieci, gdyż zbytnio obciąża ich nerki.

WODA ŹRÓDLANA

Niska zawartość składników mineralnych (wynosząca około 200-500 mg/l)
sprawia, że woda źródlana może być spożywana bez ograniczeń wiekowych, zdrowotnych czy ilościowych. Dzięki temu
może być stosowana do przyrządzania
posiłków (w tym tych dla dzieci), do parzenia herbaty i kawy, a także przez kobiety w ciąży. Pomimo niskiego mineralizowania zawiera takie związki, jak między
innymi magnez, wapń, sód i wodorowęglany.
•

Niegazowana czy gazowana?
Chociaż wodę źródlaną można pić
bez ograniczeń, to już jej gazowana wersja, bywa dla niektórych osób niekorzystna. Podobnie jak w przypadku gazowanej
wody mineralnej, nie powinny po nią sięgać osoby mające zespół jelita drażliwego,
dzieci czy kobiety karmiące piersią. Ponadto woda gazowana szybciej gasi pragnienie, przez co może powodować wypijanie mniejszej ilości wody, niż potrzebuje
organizm do sprawnego funkcjonowania.
•

Niskosodowa i wysokosodowa
Woda niskosodowa cechuje się zawartością sodu poniżej 20 mg/l. Polecana
jest osobom dotkniętym chorobami serca,
cukrzycą czy chorującym na nadciśnienie
tętnicze. Woda wysokosodowa jest wskazana przy diecie ubogiej w sód, jednak
warto wziąć pod uwagę fakt, że głównym
źródłem sodu w diecie jest sól, stąd niedobory tego minerału zdarzają się rzadko.
Mogą dotyczyć przede wszystkim osób
o podwyższonej aktywności fizycznej,
które wydalają sód razem z potem. Z drugiej strony nadmiar tego pierwiastka może

powodować zatrzymywanie wody w organizmie (opuchnięcia) i wzrost ciśnienia
krwi, co zwiększa ryzyko zawałów serca.

WODA STOŁOWA

Woda stołowa powstaje poprzez
zmieszanie wody źródlanej z mineralną lub poprzez dodanie do niej
składników mineralnych.
Dostępna jest w formie
gazowanej lub niegazowanej. Tego rodzaju
woda pełni funkcję profilaktyczną i zdrowotną, a jej skład jest często
dostosowany do potrzeb
konkretnej grupy konsumentów, na przykład kobiet w ciąży. Modyfikowane proporcje składników
mineralnych sprawiają, że
tego rodzaju produkty nie
mogą być reklamowane jako
naturalne, co nie zmienia faktu, że
mogą być bardzo zdrowe.

WODA LECZNICZA

Wody lecznicze należą do naturalnych wód podziemnych, nie zanieczyszczonych chemicznie i mikrobiologicznie.
Cechują się wysoką zawartością składników mineralnych, wynoszącą nie mniej
niż 1000 mg/l (przy czym najczęściej
wartość ta przekracza 4000 mg/l, a może
sięgać nawet 24000 mg/l) lub w składzie
ma specyficzne jony lecznicze, takie jak
między innymi jony żelazowe, fluorkowe
czy jodkowe. Charakteryzują się również
naturalną zmiennością cech fizycznych
i chemicznych.
•

Kuracja wodą leczniczą
Wody lecznicze są bardzo korzystne
dla zdrowia i są pomocne w wielu dolegliwościach. Należy jednak pamiętać, że
ich stosowanie jest podobne do kuracji lekami. Powinny więc być spożywane pod
nadzorem lekarza. Taka kuracja trwa zazwyczaj 3-4 tygodnie. Mogą być stosowane na konkretne schorzenia na przykład
układu moczowego lub mieć oddziaływanie ogólnoustrojowe.

•

Właściwości wody leczniczej
Właściwości wody leczniczej zależą od ilości i proporcji zawartych w niej
składników oraz czasu spożywania.Woda
lecznicza może być korzystna w przypadku dolegliwości związanych z nerkami, jelitami,trzustką,reumatyzmem,cukrzycą, dną moczanową, a także w walce ze
zgagami.

WODA ALKALICZNA

Woda alkaliczna, często zwana również wodą
zasadową, ma wysokie pH
– powyżej 7,5. Pozwala zadbać o równowagę kwasowo-zasadową w organizmie,
która ma wpływ na przebieg
wszystkich procesów życiowych. Dzięki temu taka
woda bardzo dobrze nawadnia, oczyszcza i odkwasza organizm, a dodatkowo poprawia samopoczucie. Dla porównania
większość wód mineralnych i źródlanych
dostępnych w sprzedaży ma pH wynoszące około 5-7,5. Najlepszym wyborem
są naturalne wody o wysokim wskaźniku
pH. Na rynku dostępne są także sztucznie
modyfikowane wody, które pozyskiwane
są z wykorzystaniem na przykład jonizatorów.

BUTELKA SZKLANA CZY PLASTIKOWA
– Z JAKIEJ PIĆ WODĘ?

Nie ma co ukrywać, że najlepszym
wyborem jest butelka szklana. Posiada
szereg zalet: jest ekologiczna, można ją
z łatwością wykorzystać ponownie, nie
zmienia smaku produktu i nie ma na niego negatywnego wpływu. Jednakże korzyści te, są przyćmiewane przez kwestie
ekonomiczne. Butelki plastikowe są tańsze, lżejsze i się nie tłuką – powoduje to
większy zysk ze sprzedaży. Przy podwyższonej temperaturze mogą jednak uwalniać niebezpieczne składniki do napoju,
ale na półkach sklepowych coraz trudniej
znaleźć wodę w szklanej butelce, a jeśli
jest, to często okazuje się droższa od tej
w plastikowym opakowaniu.
Biovert

Jedyny taki w Krakowie i całej Małopolsce

Ośrodek Leczenia
Przepuklin w „Żeromskim”
W Szpitalu Specjalistycznym im.
Stefana Żeromskiego w Krakowie
powstał Ośrodek Leczenia Przepuklin – jedyny w Krakowie i całej Małopolsce.
W ramach Ośrodka chirurdzy wykonują operacje przepuklin powłok
jamy brzusznej stosując najnowocześniejsze metody beznapięciowe. Lekarze dobierają do rodzaju przepukliny
specjalne siatki, które wzmacniają miejsce zaopatrzenia przepukliny i nie pozwalają na powtórne powstanie ubytku. Siatki pozostają już na stałe w ciele
pacjenta, nie rozpuszczają się, lecz
ulegają przerośnięciu tkanką naturalną. Metody beznapięciowe są bardziej
efektywne, powodują mniejszy ból pooperacyjny, lepsze wyniki w czasie rekonwalescencji i szybszy powrót do
zwykłego trybu życia.

fot. Beata Zawrzeł

Teraz pacjenci cierpiący na przepukliny brzuszne, pooperacyjne mogą
otrzymać szybką i kompleksową opiekę
w Ośrodku Leczenia Przepuklin w „Żeromskim”. Pomysłodawcą Ośrodka jest
dr n. med. Jakub Łomnicki, ordynator
Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej Szpitala im.
Stefana Żeromskiego.
Anna Górska
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

www.kropka-gazeta.pl
6–7 października w EXPO Kraków

Targi Seniora
Po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym
EXPO Kraków (przy ul. Galicyjskiej 9)
w dniach 6-7 października odbędą się
TARGI SENIORA. Będzie to premiera
tak dużej imprezy poświęconej seniorom,
organizowana w południowej Polsce.
Postępy w medycynie, a także większa
dbałość o zdrowie niż w przeszłości powoduje, że żyjemy coraz dłużej. Seniorzy
bardzo długo utrzymują swoją sprawność
i chcą być aktywni. To właśnie dla nich
Targi w Krakowie przy współpracy z Grupą Polska Press przygotowują wydarzenie,
podczas którego przedstawiona zostanie
szeroka oferta możliwości działania w jesieni życia.
Swój udział w Targach zapowiedzieli
wystawcy z całej Polski, którzy zaprezentują produkty i usługi stworzone z myślą
o starszym pokoleniu. Obejmują one wiele
dziedzin życia – od zdrowia, przez rekreację, kulinaria, modę i urodę, kulturę i naukę, finanse, różnego rodzaju hobby, aż po
sposoby wykorzystania nowoczesnych
technologii.
Część targowa wzbogacona zostanie o interesujący program towarzyszący.
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ciekawych prelekcjach, wykładach i warsztatach. Zaproszeni wykładowcy i prelegenci
poruszą szereg ważnych tematów, udzielą rad i odpowiedzą na pytania nurtujące współczesnych seniorów. Dodatkową
atrakcją będą zapewne występy i prezen-

tacje zespołów oraz grup artystycznych,
których członkami są często właśnie osoby starsze.
Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni także goście specjalni. Swoją
obecność potwierdził Ojciec Leon Knabit, znany krakowski benedyktyn, autor
wielu książek m. in. „Młodość to nie tylko
wiek. Młodość to stan ducha”. Z ojcem Leonem będzie można spotkać się przez całe
2 dni Targów na stoisku wydawnictwa Tyniec. Zaplanowanych zostało także wiele
atrakcji dodatkowych. Podczas targów będzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach lekarskich, w tym słuchu, wzroku
i pamięci.Dla zwiedzających przewidziano
także liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Wstęp na targi jest bezpłatny. Wydarzenie będzie miało charakter międzypokoleniowy – organizatorzy zapraszają
seniorów wraz z rodzinami, bowiem na
każdego z odwiedzających czeka mnóstwo
fascynujących atrakcji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.targiseniora.krakow.pl. Organizatorzy zachęcają też do polubienia fanpage’u w serwisie
Facebook www.facebook.com/TargiSeniorawKrakowie, na którym na bieżąco
udostępniane będą aktualności dotyczące
targów oraz znajdą się wszelkie nowości
dotyczące wystawców i szczegóły programu towarzyszącego.
Agnieszka Ziemiańska
Komisarz Targów Seniora

16–17 września

dostępne na co dzień. Odtajnione zostaną sekrety sprzed wieków skrywane
przez dworki i pałace z obrzeży Nowej
Huty. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Dla aktywnych organizatorzy proponują bieg na dystansie ok. 14
km. Ponadto, po raz pierwszy podczas
akcji „Zajrzyj do Huty” będzie można
też przepłynąć Dłubnię kajakiem. Zapisy ruszyły. Program „Zajrzyj do Huty 9”
dostępny na www.mhk.pl i w MHMK
(Rynek Główny 35), tel. 12 619 23 28,
12 619 23 31.
(red)

Zajrzyj do Huty
Jak co roku Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Nowej Huty do poznania swojej
dzielnicy, a Krakusów do pozbycia się
mylnych wyobrażeń o Nowej Hucie,
całą resztę turystów do zobaczenia „innej twarzy” Krakowa. Przez dwa dni, na
luzie, nieśpiesznie i z profesjonalnymi
przewodnikami będzie można zwiedzić
Nową Hutę, miejsca tajemnicze, nie-

Co? Gdzie? Kiedy?
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Rodzinny piknik w Parku Dębnickim

Urząd Miasta Krakowa organizuje konsultacje

Święto Dzielnicy VIII Dębniki Zmiana granic w Dzielnicach VIII, IX, X

Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że hasło przewodnie tegorocznego Święta Dzielnicy VIII Dębniki nie było
pustym sloganem. 
Fot. red

„Nie chcemy żegnać lata” – to hasło przewodnie pikniku rodzinnego
z okazji Święta Dzielnicy VIII Dębniki, który odbył się w sobotę 9 września w Parku Dębnickim przy ulicy
Praskiej 22.
Jak zwykle uczestnicy mogli wziąć
udział w konkursach, grach, zabawach
czy warsztatach rodzinnych, a najmłodsi poszaleć na dmuchańcach czy puszczać bańki mydlane. Nie zabrakło pokazów sprzętu policji, straży pożarnej
i straży miejskiej. Na scenie wystąpiły
zespoły artystyczne i grupy taneczne
z krakowskich domów kultury. Gwiaz-

dą wieczoru był zespół Tari Bolivia,
a imprezę zakończył widowiskowy pokaz laserowy.
Choć przez cały tydzień aura była
kapryśna, w sobotę pogoda dopisała,
a na imprezie zjawiło się wielu mieszkańców Dzielnicy VIII i nie tylko.
Dodatkowo ze względu na przestrzeń
i swoje położenie Park Dębnicki jest
miejscem bardzo sprzyjającym organizacji tego typu wydarzeń.
Organizatorzy imprezy to: Rada
Dzielnicy VIII Dębniki oraz Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana.
(red)

Zakończenie prac przed końcem września

Stawy Skotnickie po rewitalizacji
Stawy Skotnickie od wielu lat były w opłakanym stanie – zarośnięte, zamulone
i zanieczyszczone ściekami oraz śmieciami, bo na ich brzegach regularnie pojawiały się
dzikie wysypiska. Teraz, po gruntownej rewitalizacji, znów będą cieszyć mieszkańców.
W kwietniu tego roku ruszyły zasadnicze prace. Po spuszczeniu wody ze stawów wybrano wszystkie śmieci oraz gruntownie odmulono. Brzegi również zostały
oczyszczone i wyłożone kamienną kostką. Zarówno dno, jak i skarpy wyprofilowano. Rekultywacji doczekał się również grunt wokół stawów. Na razie jest tam goła
ziemia, ale już niebawem zazieleni się świeżo posiana trawa.
Stawy przy pętli w Skotnikach zasilane są wodą gruntową. Po rekultywacji
woda powróci do dawnego poziomu. Nowością będą rośliny wodne, które nie
tylko dodadzą walorów estetycznych, ale przede wszystkim natlenią akwen.
Dzięki temu stawy będzie można zarybić.
Termin zakończenia prac to koniec września, ale najprawdopodobniej uda się
je zakończyć wcześniej. Staną się one miejscem rekreacji i wypoczynku, a także
jedną z atrakcji turystycznych VIII Dzielnicy. Całkowity koszt rewitalizacji to
120 tys. złotych.
(UMK)

Fot. ZIKiT

Urząd Miasta Krakowa zaprasza
mieszkańców dzielnic: VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz X Swoszowice do udziału
w otwartych spotkaniach w celu wyrażenia opinii dotyczących zasadności i prawidłowości przebiegu granic
dzielnicy.
Podjęcie przez Rady Dzielnic
VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek
Fałęcki oraz X Swoszowice uchwał
w sprawie zmian granic określonych
w załącznikach do statutów ww.
dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszkańców w tych kwestiach wymagają podjęcia prac nad
opracowaniem ekspertyzy naukowej
dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych
miasta Krakowa.
Jednym z istotnych elementów
opracowania będą wnioski ze spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami. Wnioski ze spotkań wraz
z wynikami innych badań oraz analiz
pozwolą ekspertom zewnętrznym na
dokonanie całościowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek
pomocniczych.

Otwarte spotkania dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki odbędą się 14 i 28 września br.
o godz. 17.00 w siedzibie Rady
Dzielnicy VIII Dębniki przy ul.
Praskiej 52.
Przypomnijmy, że kwestia granic
dzielnic powróciła w ubiegłym roku
(informowaliśmy o tym w listopadowym i grudniowym numerze naszej
gazety). Rada najmniejszej krakowskiej Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki podjęła uchwały, w których wnioskowała do prezydenta
Miasta Krakowa, o rozpoczęcie procedury korekty granic dzielnic, które
zakładałyby przyłączenie do Dzielnicy IX terenów dzielnic sąsiednich.
Najbardziej zapalnym tematem była
propozycja przejęcia części obszaru
Dzielnicy X, w tym osiedla Kliny,
a sprawa przybrała rozmiar otwartego konfliktu. W jego cieniu pozostała kwestia istotna dla mieszkańców
Dzielnicy VIII Dębniki. 16 sierpnia br. Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przyjęła uchwałę, w której jednym z punktów było
przesunięcie granicy Dzielnic VIII

i IX z naturalnej, na rzece Wildze, na
nieistniejącą ulicę 8 Pułku Ułanów,
co w praktyce oznaczałoby m.in. ponowny podział ulicy Lipińskiego.
Rada Dzielnicy VIII Dębniki
dezaprobatę wobec korekty granic
wyraziła podczas sesji 16 listopada
2016 r. podejmując uchwałę, w której wnioskowała do prezydenta Miasta Krakowa o pozostawienie granic
pomiędzy Dzielnicą VIII, a Dzielnicą IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
w obecnie obowiązującym kształcie.
- 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. Pozostali radni, obecni na listopadowej sesji, byli w tej kwestii zgodni,
gdyż uchwała przyjęta została w zasadzie jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu, jedynie przy dwóch wstrzymujących się – mówiła po listopadowej
sesji Renata Piętka, radna Dzielnicy VIII z okręgu obejmującego m.in.
ulicę Lipińskiego i Strąkową.

(UMK, red)

Ruczaj: ulica Konopczyńskiego zamiast ulicy Szwai

Decyzja sprzeczna z wyborem mieszkańców
Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu samorządy do 2
września br. miały czas na zmiany nazw
ulic, placów, mostów, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące
komunizm lub inny ustrój totalitarny.
W Krakowie zmiana obejmie nazwy
sześciu ulic, choć były przymiarki, aby
liczba ta była większa.
W Dzielnicy VIII Dębniki sprawa dotyczy ulicy Jana Szwai na Ruczaju. 6 kwietnia br. do Rady Dzielnicy
wpłynęło pismo z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, w którym
zawarto prośbę o przedstawienie opinii w sprawie zmiany nazwy tej ulicy.
Wskazano, iż do UMK wpłynęły propozycje mieszkańców nowych nazw
ulicy Szwai (ul. Filozoficzna oraz ul.
Europejska).
W związku z otrzymanym pismem
rozpoczęły się konsultacje społeczne.
Zainteresowanym mieszkańcom informacja przekazana została poprzez
profil facebookowy Piotra Rusockiego (cozmienic.pl), radnego Dzielnicy VIII Dębniki z tego okręgu oraz
w formie papierowej, przez rozwieszenie ogłoszenia na klatkach budynków położonych przy Szwai. Konsulta-

cje podzielone zostały na dwie części:
pierwsza – zgłaszanie propozycji, druga głosowanie.
7 maja udostępniona została ankieta internetowa, w której mieszkańcy
mogli oddać głos na preferowane nazwy ulicy. Zainteresowanie było duże,
post wyświetlony został przez ponad
10 tysięcy osób, a w zakończonym 16
maja głosowaniu oddano ponad 16 tysięcy głosów. Zwyciężyła propozycja
zmiany nazwy na ulicę Europejską.
24 maja br. Rada Dzielnicy VIII
Dębniki podjęła uchwałę, w której
wnioskuje do prezydenta Miasta Krakowa o zmianę nazwy ulicy Jana Szwai,
na ulicę Europejską, podkreślając jednocześnie, że czyni to na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych.
– Na początku sierpnia usłyszeliśmy
w wywiadzie prezydenta Majchrowskiego dla Radia Kraków, że ma on swoje propozycje na nowe nazwy ulic, a dotychczasowa ulica Szwai ma nosić nazwę
Władysława Konopczyńskiego – mówi
radny Piotr Rusocki. – Zgodnie z zapowiedzią prezydenta 30 sierpnia Rada
Miasta przyjęła uchwałę, w której nazwa ulicy Jana Szwai została zmieniona na Władysława Konopczyńskiego. Na
dodatek żaden z radnych miejskich reprezentujących Dzielnicę VIII Dębniki nie

zabrał głosu, by wskazać na odmienne
zdanie mieszkańców. Powstaje pytanie,
po co w takim razie angażowano ludzi
i zwracano się o organizację konsultacji?
Sprawa była bardzo szeroko komentowana, mieszkańcy mówili, że nie chcą już
kolejnego nazwiska w nazwie ulicy. To
jest niepoważne potraktowanie mieszkańców i dzielnic – kontynuuje Piotr
Rusocki.
Rzeczywiście
zastanawiającym
jest, dlaczego Urząd Miasta zwraca
się z prośbą o konsultacje, a później
nie bierze pod uwagę ich wyników,
zwłaszcza, że nazwanie ulicy Europejską nie wydaje się budzić specjalnych
kontrowersji. Podobna sytuacja miała
miejsce w Dzielnicy Prądnik Czerwony, gdzie zmieniano nazwy trzech ulic.
Tam również propozycje Dzielnicy nie
zostały uwzględnione.
Choć nazewnictwo ulic nie jest
sprawą kluczową, która w bezpośredni
sposób wpływa na warunki i komfort
życia, to zaistniała sytuacja podważa
rolę samorządów dzielnicowych w procesie decyzyjnym w skali Miasta oraz
niewątpliwie zniechęca mieszkańców do aktywności i zabierania głosu
w sprawach im najbliższych.
Renata Piętka
radna Dzielnicy VIII Dębniki
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/GminaSkawina

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00,
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
Znak może być stosowany również w wersji:
piątek: 7.30–14.30
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.

Tylko
w sytuacjach
gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w wyjątkowych
Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem

Zgłoszenia tylko do 15 września

Sensacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie
Miejska Biblioteka Publiczna
w Skawinie wraz z partnerami: Fundacją „Skawińskie Centrum Wolontariatu” i Stowarzyszeniem „JUVENI-

2 Wersje znaku

LIS – z młodzieńczą siłą” zapraszają do
udziału w literacko-kryminalnej grze
miejskiej „Zaginione dzieło”. Rozpocznie się w sobotę 23 września o godzinie

14.00 przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26. Aby wziąć udział w grze
należy do 15 września zgłosić 3-4 osobowy zespół (min. jedna osoba pełnoletnia). Można tego dokonać osobiście
w Bibliotece Głównej lub mailowo:
biuro@biblioteka-skawina.pl. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły oraz
regulamin na stronie www.biblioteka-skawina.pl oraz facebooku biblioteki.
Zadaniem zespołów biorących
udział w grze miejskiej będzie wykonanie szeregu zadań w kilku punktach
kontrolnych rozlokowanych w centrum
miasta. Na uczestników czekają niezapomniane wrażenia, ekscytujące wyzwania, piknik wieńczący imprezę oraz
atrakcyjne nagrody.
(UMiG)

24 września w skawińskim Parku Miejskim

Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych
24 września w godzinach 14.0018.00 w skawińskim Parku Miejskim,
odbędzie się I Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych pod
hasłem – SKAWINA Z INICJATYWĄ.
Podczas wydarzenia organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne będą mogły zaprezentować mieszkańcom Gminy
Skawina, czym zajmują się oraz przekonać, że warto włączać się w ich działania.
Podczas całego dnia mieszkańcy będą
też mogli wziąć udział w grze stanowiskowej – za wykonanie określonej liczby zadań
przy stanowisku każdej z organizacji oraz
wymyślenie hasła zachęcającego do aktywności społecznej, będzie można wziąć
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

(UMiG)

Przypominamy o zakazie
spalania wybranych paliw stałych
Ekodoradca Gminy Skawina przypomina, że z dniem 1 lipca br. na terenie
województwa małopolskiego weszła w życie przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Uchwała antysmogowa” Oznacza ona zakaz stosowania
(spalania) poniższych surowców: flotów i mułów węglowych (węgiel kamienny
i brunatny o uziarnieniu 0-3 mm), drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

UWAGA! WAŻNE
_ od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze
pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka
w istniejących budynkach, np. w ramach wymiany na nowy;
_ do końca 2022 r. konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno,
które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają 5,5 roku
na wymianę tych kotłów;
_ do końca 2026 r. trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według
normy PN-EN 303-5:2012.Mieszkańcy mają na ich wymianę 10 lat.To dłużej
niż żywotność tych kotłów,która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8–10 lat.

Wypełnij ankietę

Wsparcie osób
niesamodzielnych
oraz seniorów
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie działań wspierających osoby, które opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
niesamodzielnymi np. poprzez usługi
doradcze, warsztaty, szkolenia, funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu, konsultacje specjalistów w miejscu zamieszkania, a także działania wspierające
seniorów poprzez utworzenie placówki
opieki dziennej, zachęca do wypełnienia anonimowej ankiety dostępnej na
stronie www.gminaskawina.pl.
(UMiG)

Pokonaj Focha po raz piaty

po prawej stronie.

Klub Sportowy „Optima” oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zapraszają
17 września na piątą edycję imprezy sportowo-rekreacyjnej „POKONAJ FOCH-a”.
Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w wyścigach biegowych, rolkowych
i rowerowych na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego w Kopance zarówno dzieci, dorosłych, jak i całe rodziny. Jak co roku, dla uczestników zawodów czeka
pakiet startowy z upominkami i pamiątkową koszulką. Na mecie poszczególnych
wyścigów każdy ze startujących otrzyma okolicznościowy medal, a trzech najlepszych
zawodników w każdej dyscyplinie sportowej puchar (w swojej kategorii wiekowej).
Trójbojowcy biorący udział w Fochathlonie (bieg 5 km, rower 10 km, rolki 10 km) za
miejsca I-VI w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają natomiast bony upominkowe
na sprzęt sportowy o łącznej wartości 2400 zł. Ponadto wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody m.in. trzy rowery górskie.
(red)
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Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych.
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Konfucjusz (551-479 p.n.e.) – chiński filozof.
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowego filmu z Christophem Waltzem.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 20.09.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania bilety
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

18

POZIOMO:
2) grupa Rafała Majki
4) szturm, natarcie
7) ujęcie filmowe
8) polityczny dla uchodźców
9) biblijny statek
11) narodowy
13) wpada do morza
15) ocena organizacji, inspekcja
18) ostra meksykańska przyprawa
19) rekrutacja
20) najcenniejszy skarb człowieka
24) model Nissana
27) wysoki u koszykarza
30) wcięcie w pasie
31) cecha bohatera
32) eliminuje przeciwnika z dalszej
walki
PIONOWO:
1) gatunek muzyki
2) fakt nieistnienia czegoś,
nieobecność
3) rodzaj dużej ropuchy lub
zdrobniale popularne imię
żeńskie
4) znana krakowska uczelnia
5) indiańska łódź
6) ziemniaki w Poznaniu
10) dyskryminacja np. z powodu
koloru skóry
12) srebrzysty metal, składnik
lekkich stopów
13) słuszność poglądu
14) państwo faraonów i piramid
16) określenie pozytywnej wartości
czynów
17) karty do wróżb
21) każdego dnia inna
22) …. Perć w Tatrach
23) IV Groźny, car Rosji
25) jego widok cieszy rozbitka
26) tajna irlandzka armia
28) bywa przestępny
29) teatr z Krakowa

Firma Handlowa zatrudni
pracowników na stanowisko

kasjer-sprzedawca

Lokalizacja:
- Kraków: os. Kliny, os. Ruczaj
- Skawina
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Oferujemy umowę o pracę, pełny etat.
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia.

Kontakt: 885 062 020

PRACA
W SERWISIE
SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie
Krakowa
KONTAKT:
 601 156 466
pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to
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