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

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Aluminiowe
Skawina Krakowa
–Produkty
radnym
Rady Miasta
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23

Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Oferujemy umowę o pracę, pełny etat.
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia.

www.npa.pl • e-mail: info@npa.pl
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Kontakt: 885 062 020

ADEXPERT

PROMIS

USŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWE I EDUKACYJNE

UL. LIPIŃSKIEGO 7

• Transkrypcje z nagrań
• Redagowanie oraz korekta
tekstów, pism i dokumentacji
• Usługi asystencko-sekretarskie dla firm
• Przygotowywanie i kompletowanie
dokumentacji firmowej

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE
CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

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

Z REKLAMĄ 10% RABATU

• POLISH FOR FOREIGNERS
• POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW
• Korekta m.in. prac naukowych
• Konwersacje
• Korepetycje

Ceny ustalane indywidualnie

tel. +48 579 523 558 adexpert.biuro@gmail.com

USG PEŁNY
PROMIS
REHABILITACJA
ZAKRES

PASAŻ RUCZAJ

ul. Czerwone Maki 87 (Ruczaj)

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY ul. Raciborska 17, Kraków

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950
Kraków-Sidzina  ul. Działowskiego 1  tel. 12 446 78 88
porady dermatologiczne
e-mail:
biuro@pzuruczaj.pl
pon.-pt.
8.00-20.00
www.progamed.pl
dla dzieci i dorosłych
pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
w ROLETY
tym doppler
• FIZYKOTERAPIA - od 5 zł
• FALA UDERZENIOWAŻALUZJE
– 65 zł
Centrum Badan´ Klinicznych JCI
tętnic
•
KINEZYTERAPIA
od
25
zł
•
ENDOKRYNOLOG
MOSKITIERY szyjnych
FOLIE
´
Jagiellonskie
Centrum Innowacji Sp. z o.o.
•
MASAŻE
od
20
zł
•
ORTOPEDA
i kręgowych
´
ul. Bobrzynskiego
14 (bud. C)
• KRIOTERAPIA
• NEUROLOG
´
oraz
Krakow-Ruczaj
• ZABIEGI BOROWINOWE
• DIETETYK
UWAGA!
kończyn
dolnych
rejestracja
• nowość SUCHE IGŁOWANIE
telefoniczna:
Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj

kompleks biurowy DOT OFFICE/budynek D

czynne 7.30–16.00
tel. 791 402 745
e-mail: bistro.copper@gmail.com
www.facebook.com/bistro.copper

BADAŃ

www.pzuruczaj.pl

+48 690-060-651
www.drsnarska-drygalska.pl
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wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
ZAKRES USŁUG W RAMACH: PZU, Signal-Iduna, Allianz, Mondial Assistance

CENTRUM ALERGIKA
WCENTRUM
ofercie: DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna
testy skórne
• duży wybór
makaronów,
sałatek,
pizz spirometria
wykonanych na oryginalnych
dermochirurgia
włoskich
produktach
depilacja
medyczna
(laser Light Sheer Duet)
odczulanie
• BURGERY 100% wołowina
Dowóz do Klienta:
od 50 zł/zamówienie
• własnej produkcji pierogi, naleśniki, tortille
Kraków,
ul. (mały
Miłkowskiego
(budynek
Colosseum)
• DANIA
DNIA
15,993zł,
duży
17,99 zł)
& 12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl

Organizujemy imprezy firmowe i okolicznościowe do 170 osób (chrzciny, komunie itp.)

„Centrum Maluszek”

Przedszkole
ul. Obozowa

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
Więcej informacji:
Zapisy: integracjasensoryczna@jci.pl
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków – Ruczaj
(przystanek Chmieleniec)

12 297 46 00
ZAPRASZAMY!

- 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

www.centrum-maluszek.pl

SKLEP
Z KLOCKAMI
LEGO
DUŻY WYBÓR NISKIE CENY

ul. Drukarska 1 lok. U9
Kraków – os. Ruczaj
(obok sklepu BIEDRONKA)

czynne
pon. – pt. 10.00 -18.00
sobota 10.00 -14.00
tel. 504 361 868

www.twojeklocki.pl
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Działania na rzecz czystego powietrza

Kraków kontra smog
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
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

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

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

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
Supermarket
ul. Krakowska 19A

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

Dotacje dla mieszkańców

W ramach Lokalnego Programu
Osłonowego (dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych) mieszkańcy
złożyli rekordową liczbę wniosków – aż
1451. Dla porównania, w 2016 było ich
1083, w 2015 – 373, a w 2014 – 109.
W 2017 roku do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK wpłynęło
4095 wniosków o rozliczenie dotacji celowej. Co ważne, liczba ta nie jest ostateczna. Szacuje się, że zlikwidowanych
zostało około 6200 palenisk na paliwo
stałe. Ich rzeczywista ilość znana będzie
po zweryfikowaniu wszystkich wniosków
i zamknięciu okresu rozliczeniowego.
Wymiana ok. 1300 palenisk została przeniesiona do realizacji w 2018 r.
W tym roku krakowianie złożyli
1281 wniosków o udzielenie dotacji (stan
na 23 października) w ramach Programu
Ograniczania Niskiej Emisji. Ci mieszkańcy otrzymają zwrot do 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przeprowadzonej inwestycji. W przyszłym
roku dofinansowanie wyniesie do 60 proc.
Kraków prowadzi także uzupełniający projekt termomodernizacji budynków, którego budżet w 2018 roku wyniesie 6 mln 480 tys. zł. Program ten ma
być uzupełnieniem dla dwóch prężnie
działających PONE i LPO. Jego podstawowymi założeniami są: docieplenie
ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie, a także wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram
garażowych. Dotacja będzie udzielana

dla budynków jednorodzinnych, których
rok budowy/oddania do użytkowania jest
wcześniejszy niż 2010, a także tych, które
posiadają ogrzewanie proekologiczne, lub
dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach
PONE. Maksymalna kwota dofinansowania do budynku to 25 tys. zł. W przyszłym roku zaplanowano 250 inwestycji,
na ich realizację zarezerwowano 6 mln
480 tys. zł.

Kontrole policji i straży miejskiej

Z początkiem sezonu grzewczego
w mieście rozpoczęły się również kontrole jakości paliw, prowadzone przez straż
miejską. W tym roku funkcjonariusze dodatkowo sprawdzają, czy właściciele kotłów posiadają odpowiednie certyfikaty,
świadczące o tym, że paliwa spełniają odpowiednie parametry.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie przeprowadzają z kolei systematycznie kontrole spalin samochodów
dymomierzami i analizatorami spalin. Od 16 do 22 października ujawniono 53
pojazdy niesprawne technicznie, które zanieczyszczały powietrze – zaznacza podkom. Łukasz Czyż, Naczelnik Wydziału
Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie.

ul. Wspólna 7

Wystartowała też kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy jakości powietrza, której celem jest
podnoszenie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców podkrakowskich
gmin bezpośrednio okalających Kraków.
Hasło przewodnie kampanii to: „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze!”.
Kampania, będąca wynikiem współpracy UMK z 14 sąsiadującymi gminami, ma uświadamiać mieszkańcom, że
problem zanieczyszczonego powietrza
dotyka nie tylko Krakowa, ale również
miejscowości, które z nim sąsiadują. Od
2017 roku podkrakowskie gminy korzystają ze środków UE na wymianę kotłów
w wysokości około 40 mln zł. Dotychczas przeprowadzono ok. 1 100 ocen
energetycznych, których wyniki są podstawą do zakwalifikowania budynków
do projektów i podpisano kilkaset umów
na wymianę kotłów. W najbliższym czasie zostanie wymienionych prawie 3 400
nieekologicznych pieców. Wspólna
kampania realizowana będzie do momentu zakończenia sezonu grzewczego
2017/2018. Więcej informacji na stronie: www.wymienpiec.info.
Więcej informacji o działaniach Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza
na stronach internetowych www.wymianapieca.krakow.pl i www.powietrzekrakow.pl. Aktualny stan jakości powietrza można sprawdzać na smartfonach za
pomocą aplikacji Powietrze Kraków.
(UMK, red)

Fot. materiały prasowe UMK

Nowe technologie w przestrzeni publicznej
• Ułatwienie dla podróżnych:

Skawina

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

W 2017 roku krakowianie podpisali
umowy na wymianę pieców węglowych
na kwotę ponad 95 mln złotych, przeznaczoną na likwidację 7,5 tys. palenisk na
paliwa stałe. Jeśli wszystkie inwestycje, na
które zostały udzielone dotacje, zostałyby
zrealizowane, to w Krakowie pozostałoby
ok. 8 tys. palenisk do usunięcia w latach
2018-2019.

Współpraca z podkrakowskimi gminami

bilet okresowy KMK w smartfonie

Od 25 października pasażerowie krakowskiej komunikacji miejskiej mogą jeszcze łatwiej kupić bilet okresowy. Wystarczy urządzenie mobilne, np. smartfon czy tablet
oraz dostęp do internetu. Aby podróżować z biletem okresowym w urządzeniu mobilnym trzeba najpierw zarejestrować się i utworzyć osobiste konto na stronie internetowej www.m.kkm.krakow.pl.
Po wpisaniu adresu mailowego i hasła system poprosi
o podanie danych osobowych, m.in. nr PESEL oraz wstawienie zdjęcia. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych
danych i potwierdzeniu założenia konta można przejść do
zakupu biletu. W tym celu trzeba wybrać opcję „Aktywne bilety” i kliknąć przycisk – „Kup bilet”. System podpowie nam różne parametry biletu – m.in. rodzaj oraz termin
ważności. Po dokonaniu wyboru pojawi się opcja „Zapłać”.
Można to będzie zrobić łatwo i szybko korzystając z serwisu
szybkich płatności internetowych TPay.com. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest powiązanie opłaconego
biletu okresowego z urządzeniem mobilnym, z którym będziemy podróżować tramwajami i autobusami. Co istotne,
bilet można powiązać z maksymalnie dwoma urządzeniami
mobilnymi. To właśnie urządzenie mobilne będzie służyło jako nośnik biletu. W momencie kontroli biletowej wy-

starczy zalogować się na nim do swojego konta, a następnie nacisnąć przycisk: „Kontrola biletów”. Wtedy zostanie
wygenerowany specjalny kod tzw. AZTEC, który pozwoli
kontrolerowi na sprawdzenie ważności biletu. Warto pamiętać, że ważność wygenerowanego kodu wynosi dwie
minuty. W najbliższej przyszłości nowa usługa MPK SA
poza zakupem biletu okresowego pozwoli także na przesyłanie na adresy mailowe pasażerów informacji o zmianach
w komunikacji miejskiej. Umożliwi także wysyłanie przypomnienia o tym, że kończy się ważność biletu okresowego.

• Rusza „Czytaj PL”:

sieć darmowych wypożyczalni e-booków

W całej Polsce pojawiło się 7 tysięcy darmowych wypożyczalni e-booków. Znajdziemy je m.in. na przystankach
autobusowych, w restauracjach i w szkołach. Udostępnione
zostaną kody QR do 12 bestsellerów, w tym 5 nowości z 2017
roku. Aby skorzystać z darmowych wypożyczalni e-booków
i audiobooków, należy pobrać aplikację Woblink ze sklepu
App Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL.
Wystarczy jeden kod. Do całej kolekcji każdy może też zaprosić aż 5 znajomych.
Akcja Czytaj PL potrwa do 30 listopada. Lokalizator
darmowych wypożyczalni e-booków dostępny jest na stronie www.czytajPL.pl.
(UMK, red)
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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

Klub Mrs.Sporty
ul. Xxx 1
Tel. 1234 123456-78
www.mrssporty.pl/clubxxx

Klub sportowy dla kobiet
WW W.MRS S PORT Y.PL
Zadzwoń i umów się na darmowy trening próbny
NA SIEBIE
wrazPOSTAW
z analizą składu
ciała! - ZYSKAJ

DWA
MIESIĄCE
CENIE
Na
hasło
SYLWESTER –W
odbierz
70%JEDNEGO!*
zniżki na Pakiecie
* Oferta
ważna
do
31.12.2017
dla
pierwszych
30
klubowiczek.
Startowym i ćwicz przez miesiąc za połowę ceny!

Mrs.Sporty Kraków-Ruczaj
ul. Z.Miłkowskiego
7/U3, Kraków tel. 5751 08 78 78
RZ-AZ_168x66_Nov_Dez_2017_4c_ISOcoated.indd
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Zdrowie i Uroda

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Dlaczego witamina D jest ważna dla zdrowia?
Witamina D nierozłącznie kojarzy
się ze słońcem. Ekspozycja na promienie
słoneczne to najłatwiejszy sposób na zapewnienie odpowiedniego jej poziomu,
gdyż skórze powstaje wówczas 7-dehydrocholesterol. Wiosną i latem zadanie
to jest ułatwione, chociaż korzystanie
z kremów z filtrem UV może zmniejszać
efektywność procesu produkcji witaminy D. Jesień i zima to okresy, gdy ograniczona ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi oraz krótkie dni
przyczyniają się do powstawania niedoborów tej witaminy. W związku z tym,
w celu uniknięcia przykrych dla zdrowia
konsekwencji wynikających z braku odpowiedniej ilości witaminy D w organizmie, konieczna jest jej suplementacja.

Rola w organizmie

Witamina D ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wśród korzystnych
właściwości wymienia się między innymi utrzymanie właściwego stężenia
w osoczu krwi wapnia i fosforu, które
z kolei wpływa na układ kostny i pomaga zachować odpowiednią gęstość
kości. Witamina wpływa też na prawidłowe działanie układu nerwowego oraz
umożliwia prawidłową pracę układu
odpornościowego, ma działanie przeciwnowotworowe (hamuje namnażanie
komórek nowotworowych) i ma udział
w regulowaniu ciśnienia krwi. Ponadto znacznie poprawia wydolność osób
uprawiających sport.

Witamina D, a paradoks wapnia

Witamina D nasila wydzielanie
wapnia z kości, przez co pierwiastek ten
zaczyna wędrować w krwioobiegu i jego
stężeni zaczyna wzrastać. Pierwsze myśl
– genialnie, przecież wapń jest nam potrzebny i spełnia wiele ról w naszym organizmie. Otóż niekoniecznie. Paradoks
polega na tym, wapń bez odpowiedniego
transportera zamiast do kości trafia do …
tkanek miękkich, nasilając ich zwapnienie oraz tworzenie płytki miażdżycowej.

Aby temu zapobiec konieczne jest wzbogacenie witaminy D o witaminę K2, który pomaga trafić cząsteczką wapnia do
kośćca. Co więcej, pomaga też „rozpuścić” już te uprzednio zdeponowane
w tkankach miękkich, dzięki czemu ma
działanie anty-aterogenne.

Skutki niedoboru witaminy D

U niemowląt i dzieci niedobór
przyczynia się do powstawania krzywicy, natomiast u dorosłych powoduje osteomalację (rozmiękczenie kości)
i osteoporozę oraz zwiększa ryzyko złamań, ma też negatywny wpływ
na pracę mięśni i układu nerwowego. Osoby, które mają
braki tego związku, mogą borykać się ze stanami zapalnymi skóry, osłabieniem, pogorszeniem odporności czy
wypadaniem zębów. U mężczyzn niedobór witaminy D
może powodować problemy
z erekcją. Niski poziom witaminy D może być także
odpowiedzialny za powstawanie chorób autoimmunologicznych. Badania wykazały bardzo
częste istnienie niedoborów tego związku u osób cierpiących na chorobę Hashimoto. Podobnie rzecz się ma u osób,
które mają niedoczynność tarczycy.

Czy możliwy jest nadmiar witaminy D
w organizmie?

Trudno jest doprowadzić do zbyt
dużego stężenia tego związku, w sytuacji, gdy stosuje się zbilansowaną dietę
i nie dopuszcza do nadmiernej ekspozycji na słońce. Kłopoty mogą pojawiać się
tylko w przypadku znacznego przedawkowania suplementów i przyjmowania
ich bez konsultacji z lekarzem. W takiej sytuacji dochodzi do hiperkalcemii
i hipernatremii, które objawiają się zbyt
wysokim poziomem wapnia we krwi
oraz nadmiaru sodu w organizmie. Aby
dowiedzieć się czy poziom tego związku
jest odpowiedni, można wykonać bada-

nia laboratoryjne. Badanie można wykonać o dowolnej porze dnia i nie jest
wymagane bycie na czczo.

Jak zadbać o odpowiedni poziom
witaminy D?

W okresie letnim jest o to najłatwiej. Ekspozycja na słońce powinna
wynieść minimum 15 minut dziennie,
w godzinach 10.00–15.00, przy odkrytych 18% ciała (odsłonięte nogi i przedramiona), bez użycia kremów z filtrem UV. W okresie jesienno-zimowym
(od września do kwietnia), gdy nie jest
to możliwe, właściwy poziom witaminy D może zapewnić odpowiednia dieta i suplementacja. Warto, aby znalazło się
w niej wiele gatunków ryb,
takich jak łosoś, dorsz, tuńczyk czy śledź. Znakomitym źródłem witaminy D
jest tran lub żółtka jaj. Jeśli
chodzi o suplementację, to
zanim ją podejmiemy warto wcześniej sprawdzić poziom tej witaminy i ustalić
minimalny poziom we krwi
niezbędnego dla naszych efektów treningowych lub zdrowotnych.
Suplementy dostępne są zazwyczaj
w postaci kapsułek, tabletek lub kropli.
Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem
będzie stosowanie witaminy D3 w kroplach stosowanych podjęzykowo lub
w kapsułkach z dodatkowym nośnikiem
tłuszczowym, unikajmy witaminy D zamkniętej w twardych tabletkach. Suplementy należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. Istotne jest to, aby
tuż po posiłku, gdyż witamina D najlepiej wchłania się w tłuszczach.

Różnica między witaminą D, a D3

Określenie witamina D dotyczy tak
naprawdę grupy substancji. W jej skład
wchodzi między innymi witamina D3
(cholekalcyferol). Oprócz tego wyróżnia
się witaminę D1 i D2. Główną różnicę
stanowi budowa chemiczna. Witami-

WITAMINA D
W PRODUKTACH
SPOŻYWCZYCH
PRODUKT
węgorz świeży
śledź marynowany
śledź w oleju
dorsz świeży
gotowany/
pieczony łosoś
gotowana/
pieczona makrela
ryby z puszki
(tuńczyk, sardynki)
żółtko jajka
ser żółty
mleko krowie

ZAWARTOŚĆ
WITAMINY D3
1200 j.m./100 g
480 j.m./100 g
808 j.m./100 g
40 j.m./100 g
540 j.m./100 g
152 j.m./100 g
200 j.m./100 g
54 j.m./żółtko
7,6–28 j.m./100 g
0,4–1,2 j.m./100 ml

na D3 występuje głównie w tłuszczach
zwierzęcych.

Witamina D, a solarium

Wiele osób uważa, że o odpowiedni poziom witaminy D można zadbać
w solarium. Produkcja tego związku
dokonuje się pod wpływem promieniowania UVB – niestety w większości solariów dostępne są lampy emitujące promieniowanie UVA, które w tym
celu jest bezużyteczne. Część gabinetów
posiada lampy emitujące promieniowanie UVB, jednakże jest ono dużo mniej
skuteczne dla wytwarzania witaminy D,
niż światło słoneczne, w związku z czym
trzeba by przebywać naprawdę długo
w solarium, co jest niezdrowe dla skóry i może spowodować mało estetyczny
efekt.

Płodność i ciąża, a witamina D

Niski poziom tego związku może
również powodować problemy z zajściem w ciąże, gdyż między innymi zostaje zaburzona wtedy gospodarka hor-

monalna. U mężczyzn niedobory mogą
powodować spadek liczby i ruchliwości
plemników, co przekłada się na obniżenie płodności.
Niedobór w ciąży może mieć negatywny wpływ zarówno na matkę, jak
i dziecko. W przypadku kobiety może
skutkować między innymi cukrzycą ciążową.U płodu może powodować zły rozwój układu kostnego, a także wpływać
na problemy także wtedy, gdy dziecko
będzie starsze – zwiększając na przykład
ryzyko wystąpienia alergii. Odpowiedni
poziom witaminy D jest także ważny dla
kobiet karmiących.

Witamina D w odchudzaniu

Odpowiedni poziom witaminy D
w organizmie w trakcie odchudzania
przyczynia się do bardziej efektywnego zrzucania zbędnych kilogramów. Jest
to spowodowane tym, że związek ten
przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej,
ogranicza jej odkładanie i stymuluje wydzielanie leptyny – hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie sytości. Suplementacja może być więc także pomocna
w przypadku walki z otyłością brzuszną.

Witamina D dla wegan i wegetarian

Wydawać by się mogło, że osoby rezygnujące ze spożywania mięsa ryb czy
jajek, mogą być narażone na niedobory
witaminy D. Jak jednak zostało wspomniane w poprzednich akapitach, pomimo spożywania dużej ilości tego typu
pokarmów, konieczna bywa dodatkowa
suplementacja. Biorąc pod uwagę fakty,
że najłatwiejszym sposobem na wytworzenie właściwego poziomu opisywanego związku jest ekspozycja na promienie
słoneczne, a dodatkowo można ją suplementować, osoby na diecie bezmięsnej
nie powinny mieć problemu z niedoborami. Należy przy tym zwrócić uwagę,
czy witamina D w postaci tabletek nie
ma pochodzenia zwierzęcego – w sprzedaży dostępne są suplementy w 100%
pochodzenia roślinnego.
Biovert

Bezpłatne badania kolonoskopowe w „Żeromskim”

Rak jelita grubego –
zapobiegaj, lecz, badaj się
Szpital Specjalistyczny im.Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał
dofinansowanie z funduszy unijnych
w ramach Programu Profilaktyki Raka
Jelita Grubego u Osób po 50 Roku Życia i z Grup Podwyższonego Ryzyka
i wykonuje bezpłatnie badania kolonoskopowe. W ciągu dwóch najbliższych
lat zorganizuje ponad 20 spotkań poza
Szpitalem, podczas których lekarze, pielęgniarki, edukatorzy onkologiczny wyjaśnią pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, wytłumaczą na czym
polega badanie i dokładnie opowiedzą
o profilaktyce raka jelita grubego.
Projekt Europejskiego Funduszu
Społecznego wyróżnia od innych między innymi to, że pacjent może liczyć
na znieczulenie – przy braku przeciwwskazań lekarskich. W ramach
Programu zwracane są pacjentowi

pieniądze za przejazd na badania i z powrotem.
Program jest skierowany do osób,
które nie mają żadnych objawów, bo
właśnie takie osoby mogą mieć raka jelita grubego. Zazwyczaj, kiedy dowiadujemy się o chorobie, często jest za późno.
Anna Górska
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
Zainteresowani badaniem
kolonoskopii, mogą dzwonić
z pytaniami i rejestrować się na nr
tel. 12 622 93 51, 12 622 95 53
lub wysłać e-mail:
kolonoskopia@zeromski-szpital.pl.
Zarejestrować się można także
osobiście: os. Na Skarpie 66,
31-913 Kraków.

www.kropka-gazeta.pl
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Co? Gdzie? Kiedy?

11 listopada na Rynku Głównym w Krakowie

Święto Niepodległości
spędź śpiewająco
Miasto Kraków i RMF FM zapraszają na „II Ogólnopolskie śpiewanie
biało-czerwonych przebojów”. W sobotę 11 listopada przyjdź na Rynek
Główny i weź udział w największym
karaoke w Polsce. Początek o godz.
14.30. Zaśpiewają Mateusz Ziółko,
zespół Sound'n'Grace, a także zwycięzca plebiscytu, którego wybiorą
słuchacze RMF FM. Tuż po koncercie o godz. 17.00 odbędzie się 66. lekcja śpiewania. Specjalnie na tę okazję
Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała 6500 bezpłatnych
śpiewników. Tradycyjnie artyści teatru

Loch Camelot pod przewodnictwem
Ewy Korneckiej wraz ze zgromadzoną
na Rynku Głównym publicznością zaśpiewają najpiękniejsze polskie pieśni
i piosenki patriotyczne. Koncert poprowadzi dyrektor Biblioteki Polskiej
Piosenki Waldemar Domański, pomysłodawca projektu .
Przypomnijmy, pierwsza lekcja
śpiewania odbyła się 11 listopada 2002
roku.
Lekcja to też „promotor” idei utworzenia Biblioteki Polskiej Piosenki.
Więcej na www.bibliotekapiosenki.pl.
(UMK, red)

19 listopada w Muzeum Armii Krajowej

Niesamowity pokaz 3D
19 listopada nie lada atrakcje czekają
w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich w Muzeum Armii Krajowej. O godz. 17.00 i 17.30 będzie można
tam obejrzeć wyjątkowy pokaz mappingu
3D pt. „Dziewczyna w czerwonym szaliku: opowiemy Wam historię AK”. Będzie
to 12-minutowa opowieść o losach narodu polskiego od momentu odzyskania
niepodległości, poprzez wojnę i okupację
po współczesność. Śledząc losy bohaterki
narracji będzie można poznać syntetyczną historię działalności Polskiego Państwa

Podziemnego. Na pokazy będą obowiązywały bezpłatne zaproszenia, które są do
odebrania w kasie Muzeum AK.
Tego samego dnia o godz.16.00 Muzeum AK zaprasza panie, które chcą, aby
ich wizerunek stał się elementem wystawy „Piękna Niepodległa”, która zostanie
otwarta 8 marca 2018 roku.
Więcej: Muzeum Armii Krajowej
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Wita
Stwosza 12, 31-511 Kraków, www.muzeum-ak.pl.
(UMK, red)

Listopad miesiącem darmowego zwiedzania

Zwiedź bezpłatnie Wawel
W ramach szóstej edycji akcji „Darmowy listopad” muzeum przygotowało
wiele atrakcji.
Najstarsza rezydencja polskich
królów proponuje zwiedzanie komnat
królewskich z kolekcją arrasów króla
Zygmunta Augusta na wystawie „Reprezentacyjne komnaty królewskie”.
Zaprasza również do oglądania dzieł
złotnictwa polskiego, pamiątek po monarchach oraz różnego rodzaju broni
i uzbrojenia na ekspozycji „Skarbiec koronny i zbrojownia”. Można też prze-

spacerować się po rezerwacie archeologiczno-architektonicznym z jedną
z najlepiej zachowanych w Polsce budowli romańskich – rotundą świętych
Feliksa i Adaukta (ekspozycja „Wawel
Zaginiony”).
W akcji biorą również udział: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki
Królewskie i pałac w Wilanowie. Wstęp
bezpłatny na podstawie pobranych wejściówek. Więcej informacji na stronie:
www.wawel.krakow.pl.
(UMK, red)

Listopad w Bibliotece Kraków

Ciekawe propozycje dla dzieci i dorosłych
Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller, dyskusje czytelnicze o książkach
dla dzieci i dorosłych, wykłady na temat
życia i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a także otwarty turniej szachowy – to tylko część programu
Biblioteki Kraków w listopadzie.
Biblioteka przygotowała wiele
atrakcji dla najmłodszych czytelników
m.in. spotkanie poświęcone japońskiej
sztuce opowiadania bajek „kamishibai”
z wykorzystaniem ilustracji i magicz-

nego drewnianego parawanu. W filiach
Biblioteki Kraków odbędą się spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki i wystawy m.in. ekslibrisów oraz fotografii.
Organizatorzy zapraszają również na
kursy komputerowe, warsztaty ekologiczne i zajęcia plastyczne oraz rodzinne zabawy okołoliterackie. Harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie
www.biblioteka.krakow.pl oraz na portalu www.krakowczyta.pl.
(UMK)

18 listopada

Mistrzostwa Polski w Cymbergaja
18 listopada o godz. 10.00 w Domu
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
Nowy Bieżanów przy ulicy Aleksandry
11 w Krakowie po raz kolejny odbędą
Mistrzostwa Polski w Cymbergaja. Organizatorzy zapraszają wszystkich mi-

łośników tej gry do wzięcia udziału, bez
względu na wiek. Zapisy przyjmowane
są telefonicznie pod numerem telefonu 503 191 110 lub osobiście w dniu
zawodów.
(red)

ul. 29 Listopada 21, 32-050 Skawina, tel. 12 291 00 04
facebook.com/Galeria-Skawina

Serdecznie zapraszamy na zajęcia cykliczne
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

STREFA LATINO
fuzja tańców
latynoskich
godz. 18–21
tel. 502 564 590

WARSZTATY ROBOTÓW
dla dzieci
godz. 17–19
tel. 600 667 595
PROGRESS
Szkoła Tańca
Towarzyskiego
godz. 17–18
tel. 798 459 572

DEBIUT
Balet dla dzieci
godz. 16:30–18:30
tel. 533 266 693

SESJA RELAKSACYJNA:
misy tybetańskie,
masaż dźwiękiem
godz. 19–20
tel. 500-574-013

Elaton (Szkoła języka angielskiego)
tel. 690 370 326
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Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

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, środa, czwartek, piątek: 9.00–15.00; wtorek: 13.00–16.00

Priorytetem bezpieczeństwo i ochrona przyrody

Jak będzie wyglądał Zakrzówek?

Fot. materiały prasowe UMK

Kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe, trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, miejsca piknikowe oraz wybieg dla psów – takie
elementy zagospodarowania przestrzeni
znajdziemy w ostatecznej wersji projektu
koncepcyjnego zagospodarowania parku
Zakrzówek. Dokument został stworzony
na bazie wytycznych, wypracowanych podczas organizowanego przez Zarząd Zieleni
Miejskiej konkursu.
Obszar objęty opracowaniem obejmuje
ok. 51 ha. Oprócz wspomnianych elementów w parku pojawią się także jednopiętrowe obiekty: Centrum Sportów Wodnych,
Centrum Informacji Ekologicznej oraz
niewielkie parterowe pawilony toalet, na
sprzęt sportowy oraz obsługę parkingu.
W budynku Centrum Sportów Wodnych swoją przestrzeń znajdą amatorzy
nurkowania i kąpieli, natomiast w Centrum Informacji Ekologicznej będzie można poznać najrzadsze gatunki flory i fauny
występujące na obszarze Zakrzówka, a także zobaczyć filmy i eksponaty przyrodni-

cze. Całość uzupełni wystawa fotografii
związanej z Zakrzówkiem.
Obiekty utrzymano w konwencji architektury organicznej, czyli architektury, która wchodząc w dialog z przyrodą, rezygnuje
z geometrii na rzecz miękkich, inspirowanych naturą kształtów. W przypadku uformowania Centrum Sportów Wodnych inspiracją stała się dodatkowo tektonika skały
wapiennej, na której znajdzie się obiekt.
Najważniejsza dla całego parku jest jednak
kwestia bezpieczeństwa odwiedzających
i ochrony przyrody. Oba zagadnienia stanowiły podstawowe założenia projektowe.
W parku pojawią się stosowne zabezpieczenia, nowe, energooszczędne oświetlenie,
a także sieć uniesionych względem terenu
tras z punktami obserwacyjnymi. Koncepcja
przewiduje zabezpieczenie wszystkich biologicznie cennych terenów i minimalizm lub
brak ingerencji w środowisko.
Opracowanie przygotował zespół Pracowni Projektowej F11 pod kierunkiem dr
hab. inż. arch. Marcina Furtaka. (UMK, red)

Kontakt ze strażnikami
rejonowymi

Jak zgłosić sprawę
Straży Miejskiej?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dotyczącym dbania o spokój porządek publiczny w Krakowie, kierownictwo
Straży Miejskiej Miasta Krakowa zdecydowało o uruchomieniu adresów mailowych przeznaczonych do bezpośredniego
kontaktu ze strażnikami rejonowymi.
Z adresu: rejonowi-podgorze@
strazmiejska.krakow.pl można korzystać w celu opisania sytuacji, w której
pomoc strażnika rejonowego wydaje się
niezbędna, do przesłania zdjęć lub innych materiałów. Do zgłaszania interwencji niecierpiących zwłoki przeznaczony jest numer alarmowy 986.
Z kierownikiem Referatu Rejonowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa, który nadzoruje pracę strażników
terenu Dzielnicy VIII Dębniki Mariuszem Janasem można kontaktować się
pod numerem telefonu stacjonarnego:
12 688 22 57.
(RDVIII)

Tyniec:
„Kolna – obszar łąkowy”

Z planem można
zapoznać się
do 11 grudnia
Od 13 listopada do 11 grudnia wszyscy krakowianie będą mogli ponownie
zapoznać się z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – obszar łąkowy”wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały będą wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego
UMK przy ul. Sarego 4. Będą też dostępne na www.bip.krakow.pl. Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie
29 listopada o godz. 15.30, w sali Portretowej w magistracie.
Przypomnijmy, plan obejmuje obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący
część tzw. zachodniego klina zieleni,
położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo objęty programem Natura 2000.
(UMK, red)

Fot. bip.krakow.pl

Park Rzeczny Wilga

Realizacja w latach 2018–2019

Część zrealizowana przez inwestora prywatnego (w rejonie ulicy Kobierzyńskiej i Rydlówka) jest zamknięta
i niszczeje.
Fot. red.

We wrześniu br. Rada Dzielnicy
VIII Dębniki skierowała do Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie pismo
z zapytaniem o stan realizacji Parku
Rzecznego Wilga. Zwrócono nim uwagę, że część zrealizowana przez inwestora prywatnego jest zamknięta i niszczeje.
W odpowiedzi ZZM poinformował, że w bieżącym roku przygotowana
zostanie dokumentacja projektowa Parku Rzecznego Wilga, a w latach 20182019 planowana jest realizacja przedsięwzięcia.
W odniesieniu do części parku zrealizowanej przez prywatnego inwestora Zarząd informuje, że pomimo

ukończenia i odebrania robót budowlanych przedmiotowy teren nadal nie
został przekazany Zarządowi z uwagi
na trwającą procedurę przekazywania
działek pomiędzy Wydziałem Skarbu,
a prywatnym inwestorem.
Rada Dzielnicy zapytała też o ewentualne plany budowy ścieżki rowerowej
na wałach wzdłuż rzeki Wilgi od ulicy Kobierzyńskiej do ulicy Marii Konopnickiej. W odpowiedzi ZZM potwierdził, że planowane jest wykonanie
wzdłuż rzeki Wilgi odcinka drogi rowerowej, będącego kontynuacją ścieżki
zrealizowanej przez prywatnego inwestora i stanowiącego połączenie z ulica
Borsuczą.
(red)

Wernisaż prac malującego ustami i nogami Stanisława Kmiecika

Sztuka u Seniorów przy Praskiej
19 października odbył się wernisaż prac Stanisława Kmiecika – artysty plastyka, który maluje ustami
i nogami – zainaugurował dziesiątą
już wystawę w Galerii Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II
przy ulicy Praskiej 25 w Krakowie.
Wydarzeniu towarzyszył koncert
znanej krakowskiej artystki Lidii Jazgar, współzałożycielki, wokalistki,
współautorki tekstów i muzyki oraz
menadżera zespołu Galicja, w latach
90-tych związanej z Piwnicą pod Baranami. Artystce towarzyszył Ryszard Brączek – gitarzysta, autor muzyki i tekstów.
Stanisław Kmiecik urodził się
w 1971 roku w Klęczanach koło Nowego Sącza. Nie mając od urodzenia
rąk, już jako 5-letni chłopiec zaczął
malować ustami i nogami. Stosowane
najczęściej przez artystę techniki malarskie to: akryl, olej, pastel, akwarela,

Stanisław Kmiecik w trakcie spotkania wykonał
nogami obraz (przydrożną kapliczkę), który podarował mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Praskiej 25. 
Fot. DPS

tempera, rysunek ołówkiem. Jest samoukiem. Poza sztuką, uwielbia jeździć samochodem, który sam prowa-

dzi, oczywiście nogami. Brał udział
w rajdach samochodów terenowych.
Do Światowego Związku Artystów
Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w Księstwie Lichtenstein-VDMFK należy od 1989 r. Swoje prace
prezentuje na wystawach organizowanych przez Wydawnictwo „Amun”
oraz na licznych wystawach indywidualnych, zarówno w Polsce, jak i za
granicą. Często maluje w trakcie spotkań z publicznością.
Przypomnijmy, projekt „Sztuka
u Seniorów” realizowany jest cyklicznie od 2013 roku, a swoje dzieła prezentują w nim wyjątkowi artyści.
Wszyscy zainteresowani, którzy
chcieliby obejrzeć wystawę proszeni
są o wcześniejszy kontakt z instruktorem do spraw kulturalno-oświatowych w DPS Mariuszem Zwolińskim,
tel. 12 266-03-64 wew. 24.

(red)
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

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

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/lubieSkawine

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

Zakupiono urządzenie do pobierania prób powietrza

W sobotę 11 listopada

można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem
po prawej stronie.

W trosce o zdrowie mieszkańców IV Górski Bieg Niepodległości Skawina-Mogilany
W związku z interpelacją radnej
Rady Miejskiej w Skawinie Grażyny Koń, po potwierdzeniu zasadności,
Gmina Skawina zakupiła przenośne
urządzenie do pobierania prób powietrza w strefach przemysłowych. To jeden
z postulatów, który został wypracowany
podczas spotkań z przedsiębiorcami
i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie.
W pobranych próbach oznaczane są
stężenia substancji w powietrzu na terenach przylegających do zakładów przemysłowych, na które wpływają skargi
mieszkańców, a mogących pogarszać
jego jakość i wpływać na zdrowie i ży-

2 Wersje znaku

cie ludzi. Próby powietrza pobierane są
przez Skawiński Alarm Smogowy i dostarczane do WIOŚ celem analizy ich
zawartości i skorelowania z rodzajem
prowadzonej działalności przez zakłady
oraz oceny czy spełniają określone decyzjami normy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i czy wszystkie
zanieczyszczenia są ujęte w tych pozwoleniach. WIOŚ w Krakowie nie tylko
prowadzi monitoring stanu środowiska,
ale również kontroluje podmioty gospodarcze i może nakładać na nie kary
i zobowiązywać do podjęcia działań naprawczych.
(UMiG)

Po raz czwarty 11 listopada punktualnie o godz. 12.00, po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, miłośnicy biegania w białych i czerwonych
czapeczkach (co z pewnością podkreśli
patriotyczny charakter imprezy) wyruszą na trasę Skawina-Mogilany. Start:
Szkoła Podstawowa nr 6 przy ulicy Witosa w Skawinie. Meta: Rynek w Mogilanach.
Trasa biegu jest bardzo urozmaicona,
średnio-trudna, nawierzchnia asfaltowa
100%, długość 8 km, różnica wzniesień
169 m. W ramach biegu odbędą się również III Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) w Biegu Górskim.

Lista Rzetelnych Składów Paliw Stałych z terenu Gminy Skawina

Podpisano porozumienie z przedsiębiorcami
W trosce o trwałą poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Skawina, 16 października w sali obrad skawińskiego Ratusza
podpisano z przedsiębiorcami porozumienie, którego celem jest wpis na Listę Rzetelnych Składów Paliw Stałych
tych przedsiębiorców, którzy na mocy
podpisanego dokumentu zobowiązali
się przestrzegać zasad sprzedaży tylko
paliw stałych dobrej jakości.
Warunkiem wpisu na Listę Rzetelnych Składów jest deklaracja nieposiadania w swym asortymencie paliw stałych niskiej jakości (mułów i flotów oraz
drewna o wilgotności powyżej 20%)
równocześnie objętych zakazem palenia przez tzw. „uchwałę antysmogową”,
która zakazuje od 1 lipca 2017 stosowa-

Fot. UMiG

nia w gospodarstwach domowych wyżej wymienionych paliw.
Porozumienie podpisali następujący przedsiębiorcy z terenu Gminy Skawina: Jan Morawski (F.H.U. „OPAL”
z Wielkich Dróg), Władysław Blak
(F.H.U. „TRANS-GAZ” z Radziszowa), Grzegorz Lach (F.H.U. „BUDO-TRANS” z Borku Szlacheckiego, Karolina Janik-Zając (F.H.U. Kar-Bud
z Zelczyny)

Gmina Skawina zobowiązuje się do
umieszczenia danych przedsiębiorstwa
na swojej stronie internetowej i na profilu w portalu społecznościowym Facebook, aby promować przedsiębiorców,
którzy działają zgodnie z podstawowymi celami Porozumienia. Informacje
o Liście będą upublicznione także na
ulotkach oraz w Biuletynie Informacyjnym.
(UMiG)

ZPO ma nowy budynek

Otwarcie budynku ZPO w Borku Szlacheckim
Fot. Sławomir Trzeciak

sal (w tym pracownia komputerowa na
15 stanowisk z najnowszymi komputerami) oraz cztery dla przedszkolaków – wszystkie wyposażone w tablicę
multimedialną. Każdy uczeń w szatni
otrzymał dostęp do własnej szafki. Przy
szkole powstał nowy plac zabaw oraz
boisko pokryte tworzywem sztucznym.
W roku szkolnym 2017/2018 w ZPO
Borek Szlachecki uczy się 103 uczniów
i 97 przedszkolaków.
(UMiG)

on-line. Można zgłosić się też osobiście
w dniu zawodów, ale uczestnictwo zależne jest od limitu zgłoszeń. Limit startujących to 500 osób.
Organizatorem jest Uczniowski
Klub Sportowy „Jedynka”przy współpracy z CKiS w Skawinie, Gminą Skawina,
Gminą Mogilany, Szkołą Podstawową
nr 6 w Skawinie i Szkołą Podstawową
w Mogilanach.
Projekt organizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Skawina, Gminy Mogilany i Powiatu Krakowskiego.
Regulamin i program dostępny na
www.mogilany.biegskawina.pl
(Źródło: UKS „Jedynka” Skawina)

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


Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim

13 października władze samorządowe Gminy Skawina dokonały uroczystego otwarcia nowego budynku Zespołu Placówek Oświatowych
w Borku Szlacheckim. Inwestycja była
długo wyczekiwana. Wszystkich zebranych objął swoją modlitwą ks. Jarosław
Januszewski z Centrum Don Guanella.
Co się zmieniło w samej szkole?
Kuchnia może wydawać aktualnie 400
obiadów, powstała nowa jadalnia usytuowana tuż obok świetlicy, sześć nowych

Organizator zapewnia transport bagażu osobistego uczestników biegu, ze
startu na metę (Skawina – Mogilany)
zapakowanego w ponumerowane worki
otrzymane wraz z pakietem startowym
oraz przewóz uczestników w kierunku
przeciwnym po zakończeniu imprezy tj.
Mogilany – Skawina na miejsce startu
(parking). Parking dla zmotoryzowanych
udostępniony zostanie na terenie SP nr 6
(ul. Witosa 4, wjazd od ul. Bukowskiej).
Biuro zawodów na mecie, przebieralnie, ciepły posiłek oraz zakończenie
i rozdanie nagród odbędzie się w Szkole
Podstawowej w Mogilanach ul. Św. Bartłomieja 16/1. Zgłoszenia odbywały się





11 listopada
Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Program:
– godz. 11:00 uroczysta Msza Św.
w intencji Ojczyzny – Kościół
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie (ul. Kościelna 3)
– odsłonięcie tablicy poświęconej
pamięci Władysława Nazima
(Rynek w Skawinie)
– występy Orkiestry Dętej Sygnał
oraz uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie (Rynek,
a w razie niepogody Pałacyk Sokół)
– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z Zespołem Kameralnym Cantica (Rynek, a w razie
niepogody Pałacyk Sokół)
13 listopada godz. 17.30 – Pałacyk
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul.
Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Zefirek i Spółka w Krainie Żywiołów”
w wyk. Teatru w Ruchu. Bilety do
nabycia w kasach CKiS.
18 listopada – Hala Sportowa
CKiS (ul. Konstytucji 3 maja 4) oraz
w Hala Sportowa LO (ul. Żwirki
i Wigury 17) w Skawinie

Międzynarodowy Turniej ICO
CROSSMINTON STARS SKAWINA 2017 (250 POINTS).
W każdej kategorii wiekowej można będzie zdobyć maksymalnie 250
punktów do międzynarodowego rankingu ICO oraz do rankingu Crossminton – STARS Poland
2017. CKiS zaprasza wszystkich
sympatyków „szybkiej lotki” do
udziału w tej widowiskowej imprezie. Więcej na www.ckis.pl

19 listopada
Wycieczka do Term Chochołowskich – więcej na www.ckis.pl.

24 listopada godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół”
Skawińska Akademia Wiedzy
i Umiejętności: W kraju Kannadygów – wirtualna podróż z wielkomiejskiej metropolii Bangalore do
dwóch maleńkich wiosek, które na
mapach Google ukazały się dopiero
w 2016 roku. Będzie można poznać
też dwie indyjskie rodziny.

27 listopada 2017 r. o godz. 18.00 –
Pałacyk „Sokół”
MUZYCZNE PONIEDZIAŁKI: Pieśni wędrownych śpiewaków –
koncert lirniczy.
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LISTOPAD 2017
Lubić czytanie – to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.
Monteskiusz – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz doby Oświecenia
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł przeboju grupy Guns N’ Roses.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz prześlij rozwiązanie do 16.11.2017 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania vouchery basen + sauna
do Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA,
Kraków, ul. Kolna 2
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
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POZIOMO:
2) surowiec wtórny dla hut
4) niejeden na cmentarzu
7) boiskowy przydomek
Lewandowskiego
8) wyjątkowy egzemplarz
9) krótki film reklamowy
11) paliwo do reaktora
13) niedobór w kasie
15) pozuje malarzowi
18) wykonawca przeboju "Kobiety
są gorące"
19) Jerzy, aktor z Krakowa
20) ma skłonności do okrucieństwa
24) tlenowy dla nurka
27) Czarny Ląd
30) z Minimkami w tytule filmu dla
dzieci
31) bryła obrotowa
32) broń artyleryjska
PIONOWO:
1) wartość towaru
2) dochód, profit
3) kończy szachową rozgrywkę
4) afrykańska antylopa
5) wokalista U2
6) japońska wódka
10) umowa ubezpieczeniowa
12) uznawana za niebezpieczną
rasa psów
13) drobna kaszka z pszenicy
14) narząd filtrujący nasz organizm
16) fryzura Boba Marleya
17) pnącze w dżungli
21) szturm, natarcie
22) człowiek śniegu
23) ciężar opakowania
25) sytuacja bez wyjścia
26) składnik risotta
28) trunek marynarzy i piratów
29) popularne zwierzą domowe

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Wydanie 1: Dzielnica VIII Dębniki, Skawina
Wydanie 2: Dzielnice: XIV Czyżyny,
XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce.
Wydawca: AR-W „Kropka”
Kontakt: tel. 501 585 591, tel./fax: 12 353-55-99
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
Redaktor naczelny: Renata Piętka
Skład: Studio Grafpa, www.grafpa.pl
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Sosnowiec
Nakład: 35 000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść publikowanych reklam

