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PASAŻ RUCZAJ
TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950

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

ul. Raciborska 17, Kraków

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

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

PROMIS

ŻALUZJE   ROLETY
MOSKITIERY  FOLIE

CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

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

„Centrum Maluszek”
Przedszkole 
ul. Obozowa

Żłobek
ul. Szuwarowa

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

- 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
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CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

UL. LIPIŃSKIEGO 7

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

PROMIS

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

Z REKLAMĄ 10% RABATU

Zamów już dziś: 731 699 492
Do każdego zamówienia telefonicznego 

upominek książkowy!

Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz
Michał Kramek

Kupisz w placówkach 
pocztowych oraz 

w Internecie!

Zamów już dziś: 731 699 492

Michał Kramek
Kupisz w placówkach 

pocztowych oraz 
w Internecie!

Zamów już dziś: 731 699 492

Kupisz w placówkach 
pocztowych oraz 

w Internecie!

Hit książkowy 2017!

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

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

REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA - od 5 zł
• KINEZYTERAPIA - od 25 zł
• MASAŻE - od 20 zł
• KRIOTERAPIA
• ZABIEGI BOROWINOWE
• nowość SUCHE IGŁOWANIE

• USG PEŁNY ZAKRES BADAŃ
• FALA UDERZENIOWA – 65 zł
• ENDOKRYNOLOG
• ORTOPEDA
• NEUROLOG
• DIETETYK

www.progamed.pl

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

ZIMOWA 
PROMOCJA!

borowina, 
parafina  

10 zł/zabieg

masaż gorącymi 
kamieniami 

80 zł

SKLEP 
Z KLOCKAMI 

LEGO

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

DUŻY WYBÓR NISKIE CENY

PRACA NA STANOWISKU:
• Skręcacz kablowy
• Operator maszyn i urządzeń 
 odlewniczych

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina 
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23

www.npa.pl • e-mail: info@npa.pl
kontakt Kadry: 12 276 08 05

ul. Czerwone Maki 87 (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

• duży wybór makaronów, sałatek, pizz wykonanych na oryginalnych 
włoskich produktach

• BURGERY 100% wołowina
• własnej produkcji pierogi, naleśniki, tortille
• DANIA DNIA (mały 15,99 zł, duży 17,99 zł)

W ofercie:

Dowóz do Klienta: 
od 50 zł/zamówienie

Organizujemy imprezy firmowe i okolicznościowe do 170 osób (chrzciny, komunie itp.)
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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
KLINY

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”

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

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

ul. 29 Listopada 21

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Skawina

Delikatesy 
Galeria Smaku u Jacka 
ul. Kobierzyńska 165

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13
KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6 
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

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. 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)

ul. Kobierzyńska 42

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

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

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

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

Kraków 

Znamy szczegóły tegorocznego „Sylwestra w Krakowie”. 
Odbędzie się on aż w czterech miejscach i na czterech scenach. 

W ubiegłym roku krakowianie powitali Nowy Rok bawiąc 
się wspólnie przy scenach na Rynku Głównym w Podgórzu 
i Nowej Hucie. Nowa formuła „Sylwestra w Krakowie” wzbu-
dziła wiele emocji i została bardzo dobrze przyjęta przez miesz-
kańców stolicy Małopolski.

– W ostatnią noc bieżącego roku mieszkańców zaprosimy na 
cztery różne imprezy, które wspólnie stworzą „Sylwester w Krako-
wie” – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. – 
Dzięki różnorodności, każdy znajdzie coś dla siebie i to często bardzo 
blisko swojego domu. Miłośników psów, kotów i innych zwierząt 
ucieszy na pewno informacja, że po raz kolejny zrezygnowaliśmy 
z pokazu pirotechnicznego. Jestem pewny, że po raz kolejny krako-
wianie będą się wyśmienicie bawić podczas „Sylwestra w Krakowie” 
– zaznacza.

Rynek Główny
Podczas „Sylwestra w Krakowie” Rynkiem Głównym za-

władną kobiety. Naprzeciw Wieży Ratuszowej stanie scena, na 
której wystąpią: Kasia Moś, znana doskonale publiczności choć-
by z reprezentowania Polski w finale konkursu Eurowizji czy wy-
stępów w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz Bovska, 
która swoim debiutanckim „Kaktusem” podbiła serca słuchaczy, 
a drugim krążkiem „Pysk” podtrzymała swoją pozycję jednej 
z bardziej interesujących polskich artystek młodego pokolenia.

Sylwestrowy krakowski koncert gwiazdy wieczoru – Natalii 
Nykiel, która już rozkochała w sobie tysiące fanów – będzie jed-
nym z dwóch specjalnych występów wokalistki poza trasą „Total 
Tour 2017” promującą nową płytę. 

Na finał zagra krakowska didżejka Olivia, doskonale znana 
miłośnikom ambitnej muzyki klubowej zarówno w Polsce, jak 
i za granicą.

TAURON Arena Kraków
Po raz pierwszy krakowianie będą mogli spędzać wspólnie 

ostatnią noc roku w TAURON Arenie Kraków. Jako pierwszy 
wystąpi tu zasłużony krakowski raper Szpaku wraz z Chory 
Band. Następnie na scenie pojawi się ceniona formacja Rasmen-
talism, która zagra przekrojowy materiał ze swoich dotychczaso-
wych albumów, a także przemyci utwory z nadchodzącej płyty 
„Tango”. Po nich zgromadzona publiczność usłyszy duet Łona 
i Webber, który przy wsparciu zespołu The Pimps wykona z pew-

nością swój hit „Błąd”. Zabawę sylwestrową rozkręci też zapew-
ne Ten Typ Mes – od albumów warszawiaka cieplej przyjmowa-
ne są tylko jego koncerty, więc z pewnością w TAURON Arenie 
Kraków atmosfera będzie gorąca.

Rynek Podgórski
Gospodarzem imprezy na Rynku Podgórskim będzie Woj-

ciech Pijanowski, który zadba nie tylko o szczęśliwe przywita-
nie Nowego Roku, ale i zapewni uśmiech fortuny mieszkańcom 
stolicy Małopolski na cały 2018 rok. Zanim popularny prezen-
ter przedstawi największe przeboje dla starszych i młodszych, 
raper L.U.C wraz z Krystyną Prońko udowodnią, że muzyka 
łączy pokolenia. Ułatwi im to Boba Jazz Band: jeden z najlep-
szych polskich zespołów wykonujących tradycyjny, niesamowi-
cie swingujący jazz.

Aleja Róż
Swingująco i tanecznie będzie też w nowohuckiej alei Róż, 

gdzie o rozruszanie publiczności zadbają Companions. Przed 
i po koncercie o uwagę publiczności powalczą Waldemar Do-
mański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i Michał Wasilew-
ski, znany jako DJ Vasil. Stoczą oni „didżejską bitwę na utwory”, 
prezentując taneczną muzykę rozrywkową różnych pokoleń.

Tradycyjnie wstęp na wszystkie wydarzenia „Sylwestra 
w Krakowie” jest darmowy. Do TAURON Areny Kraków obo-
wiązują jednak bezpłatne wejściówki dystrybuowane w serwi-
sie Evenea.pl. Pierwsza pula już jest dostępna, a kolejne pojawią 
się w serwisie 14 i 27 grudnia. (UMK)

Sylwester w Krakowie

Cztery miejsca, cztery sceny

W 2018 r. adwokaci i radcy praw-
ni świadczyć będą nieodpłatną pomoc 
prawną w 31 punktach rozlokowanych 
na terenie Krakowa – Gmina Miejska 
Kraków podpisała w tej sprawie poro-
zumienie z Okręgową Radą Adwokac-
ką i Okręgową Izbą Radców Prawnych. 
Z wiedzy i doświadczenia prawników za 
darmo będą mogli skorzystać mieszkań-
cy, którym status materialny lub sytuacja 
życiowa uniemożliwiają wykupienie 
usług prawniczych na wolnym rynku.

Na obszarze miasta zorganizo-
wany zostanie system obejmujący 31 
punktów nieodpłatnej pomocy praw-

nej, z czego 15 punktów prowadzonych 
będzie przez miasto i obsługiwanych 
przez adwokatów zrzeszonych w Kra-
kowskiej Izbie Adwokackiej i radców 
prawnych zrzeszonych w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych. Prowadzenie 
pozostałych 16 punktów powierzone 
zostanie organizacji pozarządowej pro-
wadzącej działalność pożytku publicz-
nego. Pomoc prawna udzielana będzie 
co najmniej cztery godziny jednego 
dnia od poniedziałku do piątku.

Organizując system nieodpłat-
nej pomocy prawnej, miasto realizuje 
obowiązek wynikający z uchwalonej 

w 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. Zgod-
nie z ustawą uprawnieni do uzyskania 
pomocy to: młodzież do 26. roku życia, 
rodziny wielodzietne, seniorzy powyżej 
65. roku życia, osoby korzystające z po-
mocy społecznej, weterani i kombatan-
ci, osoby dotknięte klęską żywiołową, 
katastrofą naturalną lub poszkodowane 
w wyniku awarii technicznej, kobiety 
będące w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna ma 
charakter konsultacyjny, a jej zakres wy-
znacza ustawa.

(UMK, red)

W ramach miejskiej kampanii na rzecz poprawy jako-
ści powietrza „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze 
dla Krakowa” miasto rozda 5 tysięcy masek chroniących 
przed smogiem. Dodatkowo w ramach projektu w szko-
łach podstawowych zostaną przeprowadzone testy na stę-
żenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu.

Maski antysmogowe będą  dystrybuowane od połowy 
grudnia  w wybranych krakowskich poradniach pulmono-
logicznych. Otrzymają je zarejestrowani pacjenci w trakcie 
wizyt lekarskich. Maski mają chronić przed smogiem, zanie-
czyszczeniami komunikacyjnymi, kurzem, pyłkami, alerge-

nami, wirusami, bakteriami, pyłami zawieszonymi w powie-
trzu PM 10 i PM 2.5. Do wyboru pacjenci będą mieli dwa 
modele: FAMILY (maski dla dorosłych) i KIDS (maski dla 
dzieci). Maski posiadają wymienny filtr z aktywnym węglem 
oraz zawór służący do wydychania powietrza.

W ramach akcji zostaną również przeprowadzone dzia-
łania edukacyjne i testy wraz z analizą stężenia tlenku azotu 
w wydychanym powietrzu – w celu określenia ich związku 
z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego. Bada-
nia przeznaczone są dla 8 tys. uczniów klas trzecich krakow-
skich szkół podstawowych. (UMK, red)

Bezpłatne porady prawne

W przyszłym roku w 31 punktach

Do rozdania 5 tysięcy masek

Miasto chce zamaskować Krakowian

Fot. materiały prasowe / KBF



www.kropka-gazeta.pl 3

Nie czekaj z postanowieniami do końca roku i zacznij już teraz!
W naszym klubie do końca roku ćwiczysz za darmo :)
Zadzwoń i umów się na Darmowy Trening Próbny.
Mrs.Sporty Kraków-Ruczaj
ul. Z. Miłkowskiego 7/U3, tel. 575 08 78 78
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Zdrowie i Uroda

Eliminacja mięsa ze zbilansowanej 
diety jest decyzją wymagającą zapo-
znania z dostępnymi na rynku alterna-
tywami. Podstawowa wiedza na temat 
zamienników pozwoli na zachowa-
nie zdrowych nawyków żywieniowych 
i uniknięcie niedoboru niezbędnych dla 
organizmu substancji. Warto wiedzieć, 
że poszczególne rodzaje mięs dostar-
czają dużą ilość białka, składnika zaan-
gażowanego w proces tworzenia i rege-
neracji tkanek.

Dieta bezmięsna – o czym należy pamiętać
W przypadku zmiany diety na bez-

mięsną, należy włączyć do jadłospisu 
artykuły spożywcze dostarczające or-
ganizmowi odpowiednie ilości białka, 
tłuszczu, witamin oraz aminokwasów. 
Za sprawą posiadanych walorów sma-
kowych, niektóre zamienniki produk-
tów pochodzenia zwierzęcego mogą 
także stanowić świetne urozmaicenie 
diety mięsnej.

Najpopularniejszy zamiennik mięsa, 
czyli tofu

Cieszącą się dużym uznaniem we-
getarian alternatywą dla mięsa jest tofu. 
Jego zaletą jest możliwość przyrządze-
nia na wiele różnych sposobów. Efek-
tami kulinarnych inspiracji mogą być 
aromatyczne posiłki bogate w cenne 
składniki odżywcze. Wyrób ten jest 
dobrym źródłem białka, tłuszczów 
nienasyconych oraz witamin. Potrawy 
z tofu to uczta zarówno dla podniebie-
nia, jak i dla oka. Przygotowanie ape-
tycznego obiadu lub kolacji zajmuje 
przy tym mniej czasu, niż ugotowanie 
niejednego dania mięsnego.

Jak przyrządzać tofu?
Smak tofu jest znacznie bardziej 

wyrazisty po poddaniu go procesowi 
marynowania lub wędzenia. W sklepie 
dostępne są gotowe wyroby, z których 
można natychmiast przyrządzić pyszny 
posiłek. Miłośnicy kulinarnych ekspe-
rymentów mają natomiast możliwość 
nabycia tofu naturalnego, charaktery-
zującego się słabo wyczuwalnym sma-

kiem. Taki produkt warto przyprawić 
ulubionymi ziołami i podawać zgodnie 
z upodobaniem. Część spośród zwolen-
ników tofu chwali jego walory smakowe 
również w słodkim wydaniu, np. jako al-
ternatywy dla białego sera.

Czym jest tempeh?
Tempeh to naturalny zamiennik 

mięsa, który od setek lat wykorzysty-
wany jest w kuchni indonezyjskiej. 
Swoje właściwości zawdzięcza wyso-
kiej zawartości białka, jednego z pod-
stawowych składników dostarczanych 
przez produkty mięsne. W odróżnieniu 
od wyrobów pochodzenia zwierzęcego, 
tempeh jest jednak wytwarzany w pro-

cesie fermentacji soi. Białko pocho-
dzenia roślinnego charakteryzuje się 
wysoką przyswajalnością. Włączenie 
tego wyrobu do diety pomoże w zaspo-
kojeniu zapotrzebowania organizmu na 
wapń, żelazo oraz cynk.

Szybkie dania z tofu i tempehem
Podobnie jak w przypadku tofu, 

przygotowanie dania z tempehu wy-
maga zaledwie kilku chwil, a stworze-
nie pysznego i pożywnego posiłku jest 
niezwykle proste. Przepisy na potrawy 
z zamiennikami mięsa są tak różnorod-
ne, że pozwalają na trafienie w gusta ku-
linarne niemal każdego smakosza. 

Seitan – glutenowa alternatywa  
dla mięsa

Od niedawna na polskich półkach 
sklepowych można znaleźć seitan. Ten 
przegrywający z tofu pod względem 
rozpoznawalności produkt zawiera 
duże ilości białka, a na dodatek poma-
ga zredukować „zły” cholesterol. To 
nie jedyne powody zakwalifikowania 
seitanu do zdrowej żywności. Wyrób 
zawiera bowiem bardzo mało tłusz-
czu, a podczas jego wytwarzania nie 
dodaje się zbędnych substancji aroma-
tyzujących. Do produkcji wykorzystu-
je się mąką pszenną, a efektem procesu 
jest uzyskanie czystego glutenu. Na-
leży pamiętać, że seitan nie może być 
spożywany przez osoby uczulone na tą 
substancję.

Biovert

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Tofu, tempeh, seitan – czy mogą zastąpić mięso?

Co trzeci Polak sądzi, że metodą 
pobrania szpiku jest… punkcja kręgo-
słupa. Takie są wyniki badania TNS 
Polska dla Fundacji DKMS „No-
wotwory krwi i idea dawstwa szpi-
ku i  komórek macierzystych oczami 
Polaków”. A to mit! Chociaż dzia-
łania edukacyjne na temat idei daw-
stwa szpiku są w Polsce prowadzone 
od wielu lat, to wciąż istnieje potrzeba 
poszerzania świadomości w tym ob-
szarze. Oto pięć mitów na temat daw-
stwa szpiku i komórek macierzystych.

1 Szpik pobiera się  
z kręgosłupa
Mit! Jak tłumaczy dr Tigran 

Torosian, lekarz hematolog i Dyrek-
tor Medyczny Fundacji DKMS, po-
branie szpiku nie ma nic wspólnego 
z kręgosłupem.
– W 80 procentach przypadków komórki 
macierzyste do transplantacji pobiera się 
z krwi obwodowej. Procedura wygląda 
podobnie, jak oddawanie krwi – tłuma-
czy dr Torosian – Pozostałe 20 procent 
przypadków to pobrania szpiku. Ale nie 
z kręgosłupa, tylko z talerza kości bio-
drowej. To najbardziej bezpieczne miej-
sce do przeprowadzenie zabiegu, ponie-
waż w pobliżu nie znajdują się żadne 
narządy, który mogłyby być zagrożone. 
Pobrania dokonuje się w znieczuleniu 
ogólnym, a więc dawca nic nie czuje.

2 Oddawanie szpiku boli
Mit! Ból odczuwany podczas 
pobrania szpiku i komórek ma-

cierzystych jest niewielki i w większo-
ści przypadków związany z igłami do 
pobrania krwi. Natomiast, jeśli ktoś 
bardzo boi się igieł – faktycznie powi-
nien zastanowić się dwa razy nad reje-
stracją jako dawca. Jednak na każdym 
etapie procedury zadbano o to, aby ból 
był jak najbardziej zminimalizowany. 
Co może wywołać potencjalny ból? 
Przy metodzie pobrania z krwi obwo-
dowej – zastrzyki podskórne z czynni-
kiem wzrostu, które stosuje się przed 
procedurą w celu zwiększenia liczby 
krwiotwórczych komórek macierzy-
stych w krwioobiegu. Jednak są to tak 
małe igły i większość dawców samo-
dzielnie je sobie aplikuje. Mogą się 
w tym czasie pojawić objawy grypo-
podobne, np. bóle głowy czy mięśnio-
wo-stawowe. Potencjalnie zaboleć 
może także założenie dwóch dożyl-
nych dojść w obydwa przedramiona, 
po wkłuciu – ból znika. Przy metodzie 
pobrania z talerza kości biodrowej 
dawca nie musi przyjmować żadnych 
zastrzyków. W czasie zabiegu jest pod 
narkozą, więc nie czuje żadnego bólu. 
A po pobraniu?
– Ten ból można porównać do bólu po 
uderzeniu się w kant szafki i da się go 
przeżyć bez środków przeciwbólowych – 
mówi Bożena, dawczyni. 

3 Jak oddam szpik, kiedyś 
może mi go zabraknąć
Mit! Organizm dawcy odbu-

dowuje szpik i komórki macierzyste 
w ciągu około 2 tygodni. Nie ma więc 
obaw, że go zabraknie. Istnieje rów-
nież lęk, że jeśli odda się szpik jed-
nej osobie, nie będzie można go od-

dać komuś innemu, np. z rodziny. To 
również nieprawda. Dawcą szpiku 
można być wielokrotnie. Jednak, dla 
bezpieczeństwa, dawca, który oddał 
komórki macierzyste jest zarezerwo-
wany dla pacjenta przez okres dwóch 
lat na wypadek nawrotu choroby lub 
konieczności ponownego oddania ko-
mórek z powodu odrzucenia przesz-
czepienia. Dotyczy to jednak dawstwa 
szpiku dla osób niespokrewnionych, 
dawstwo rodzinne podlega nieco in-
nym kryteriom i jest rozpatrywane in-
dywidualnie przez lekarzy.

4 Oddanie szpiku oznacza 
długi pobyt w szpitalu
Mit! Procedura pobrania ko-

mórek macierzystej z krwi obwodo-
wej trwa ok. 4-5 godzin, a po jej za-
kończeniu Dawca może o własnych 
siłach wrócić do domu. W niektó-
rych przypadkach konieczne jest po-
wtórzenie pobrania – jeśli organizm 
dawcy nie wytworzył wystarczającej 
liczby komórek. Zabieg wykonuje 
się następnego dnia i trwa zazwyczaj 
o połowę krócej. Nie ma potrzeby zo-
stania na noc w szpitalu, dawca może 
nocować w domu lub hotelu. W przy-
padku pobrania z talerza kości bio-
drowej, ze względu na znieczulenie 
ogólne, dawca z reguły przyjmowany 
jest do kliniki pobrania na jeden dzień 
przed zabiegiem i pozostaje tam oko-
ło 2–3 dni. Sam zabieg trwa ok. 60 
minut. Gdzie odbywa się pobranie? 
Fundacja DKMS zawsze stara się, aby 
pobranie miało miejsce jak najbliżej 
miejsca zamieszkania dawcy, ale osta-
tecznie o tym, gdzie się odbędzie de-
cyduje dostępność miejsc w klinikach 
pobrania. W sytuacji, gdy konieczny 
jest dojazd do kliniki, Fundacja zaj-
muje się organizacją logistyczną.

5 Dawstwo szpiku wiąże 
się z wysokimi kosztami 
dla dawcy

Mit! Dawca nie ponosi żadnych kosz-
tów finansowych, związanych z odda-
waniem szpiku. Poświęca jedynie swój 
czas. Koszty badań genetycznych, pod 
kątem zgodności tkankowej pokrywa 
ośrodek, w którym rejestruje się dana 
osoba. Podobnie jest z kosztami ba-
dań, a także całą logistyką związaną 
z przygotowaniem dawcy do zabiegu 
– wszystkie koszty, które ponosi są mu 
zwracane lub otrzymuje na nie fundu-
sze od razu. Dawcy przysługuje także 
zwolnienie lekarskie płatne w 100%, 
w czasie przygotowywania do pobra-
nia komórek macierzystych lub szpi-
ku kostnego oraz w trakcie samego 
pobrania.
Fundacja DKMS prowadzi obecnie 
projekt edukacyjny „Naszpikuj się 
wiedzą”, który ma zwiększać świado-
mość i wiedzę na temat idei dawstwa 
szpiku. 
Pamiętajmy, lek na nowotwory krwi 
każdy nosi w sobie i może zarejestro-
wać się jako potencjalny dawca szpi-
ku dając tym samym komuś szansę na 
nowe życie.
Więcej informacji o  Fundacji 
DKMS na stronie www.dkms.pl.

(UMK, red)

Naszpikuj się wiedzą

Pięć mitów na temat 
dawstwa szpiku
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Co? Gdzie? Kiedy? 

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, os. Ruczaj 
- Skawina

PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie

Krakowa
KONTAKT:

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

GONGI  i MISY
TYBETAŃSKIE

Serdecznie zapraszamy na 
sesję grupową masażu 

dźwiękiem

czwartek  godz.19:00  WSTĘP 30 zł

Gongi i misy tybetańskie emitują podczas
grania silne fale dźwiękowe, które masują

ciało. Efektem jest rozproszenie napięć oraz
głęboki relaks.  Polecane szczególnie dla

zestresowanych, zmęczonych osób.

Zaprasza Mistrz Gongu: 
Beata Kajdańska

Zapisy pod nr tel: 600 096 749
Galeria Skawina

ul.29 listopada 21
II piętro

W sobotę 25 listopada na Rynku 
Głównym oficjalnie rozpoczęły się tra-
dycyjne Targi Bożonarodzeniowe. Na-
wiązują do handlowych tradycji Rynku 
Głównego i od ponad ćwierćwiecza na 
stałe wpisały się w pejzaż przedświą-
tecznego Krakowa. Są okazją nie tylko 
do kupienia świątecznych wyrobów, ale 
także do wzięcia udziału w licznych wy-
darzeniach towarzyszących.

W tym roku w około 80-ciu kio-
skach handlowych i gastronomicznych 
zaprezentują swój towar kupcy zarów-
no z Polski, jak i z Litwy, Ukrainy, Sło-
wacji, Holandii, Węgier, Niemiec 
i Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie 
mogło także zabraknąć stoisk z polski-
mi potrawami z grilla, pierogami we-
dług staropolskich receptur, tradycyj-
nej beczki z „Grzańcem galicyjskim” 
czy słodkich, świątecznych łakoci. Jak 
co roku na targach gości tradycyjne sta-

nowisko Poczty Polskiej, gdzie można 
nadać świąteczne kartki i listy, a przy 
okazji uzyskać okolicznościowy stem-
pel wydany specjalnie z okazji Targów 
Bożonarodzeniowych. 

W ramach targów odbędzie się wie-
le wydarzeń im towarzyszących. Cie-
kawsze z nich to:
– 6 grudnia godz. 17.00 - Rynek 

Główny - Mikołajki na 142-lecie 
MPK S.A.,

– 7 grudnia godz. 10.00 – przy po-
mniku A. Mickiewicza spotkają się 
twórcy szopek, skąd około godz. 
12.00 wyruszy Korowód Szopek,

– 16 grudnia – najbarwniejszą im-
prezą Targów będzie Korowód Ko-
lędniczy, w którym weźmie udział 
około 25 autentycznych amator-
skich folklorystycznych grup ko-
lędniczych. Początek o godz. 11.30 
przy Barbakanie, 

Targi Bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie

Poczuj magię Świąt
– 17 grudnia godz. 12.00 - prezy-

dent Miasta Krakowa wraz z Me-
tropolitą Krakowskim spotkają się 
z mieszkańcami Krakowa i turysta-
mi na tradycyjnym Opłatku Prezy-
denckim,

– 24 grudnia godz. 12.00 - przy po-
mniku A. Mickiewicza odbędzie się 
pokaz „Dziadów Polskich”,

– 26 grudnia od godz. 14.00 - przy 
pomniku A. Mickiewicza odbędzie 
się wspólne kolędowanie.

 (UMK, red)
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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, środa, czwartek, piątek: 9.00–15.00; wtorek: 13.00–16.00

Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Wygląda na to, że po wielu la-
tach oczekiwań w Krakowie powstanie 
50-metrowy basen olimpijski. O takiej 
inwestycji mówiło się od dawna. Już 
w lutym 2009 roku ówczesny minister 
sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki 
podczas wizyty w Krakowie zapewniał, 
że olimpijski basen wraz z halą sportową 
powstaną w obrębie III Kampusu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-
-Pychowicach, a sfinansują go po po-
łowie uczelnia i ministerstwo. Miał być 
gotowy w 2012 roku. Zarówno to, jak 
i późniejsze podejścia do realizacji takie-
go przedsięwzięcia kończyły się niepo-
wodzeniem. Teraz wydaje się, że projekt 
zaczyna przybierać realne kształty.

Obiekt, w skład którego wchodziły-
by basen olimpijski z widownią oraz no-
woczesna hala sportowa ma powstać na 
terenie Dzielnicy VIII Dębniki przy Ze-
spole Szkół Łączności, przy ulicy Monte 
Cassino. Zarząd Infrastruktury Sporto-
wej w Krakowie w budżecie na 2018 rok 
zarezerwował 800 tys. zł na wykonanie 
dokumentacji projektowej. W tym czasie 
miałoby też zostać uzyskane pozwolenie 
na budowę. Zakładając, że prace budow-
lane rozpoczęłyby się w 2019 roku, moż-
na przyjąć optymistyczne założenie, że 
2020 roku obiekt byłby gotowy.

- Plan budowy basenu olimpijskiego to 
bardzo dobra i długo oczekiwana wiado-
mość szczególnie dla środowisk związanych 

Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny z basenem o wymiarach olimpijskich, który powstał w Lublinie 
służy zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom miasta. Fot. red

Powstanie na terenie Dzielnicy VIII Dębniki

Kraków wreszcie doczeka się  
basenu olimpijskiego

z pływaniem. W mieście, w którym mamy 
szkoły sportowe z klasami pływackimi 
i wyższą uczelnię, jaką jest Akademia Wy-
chowania Fizycznego, brak takiego obiektu 
wydaje się nie do pomyślenia – mówi Re-
nata Piętka, radna Dzielnicy VIII Dęb-
niki. – Od lat pływacy z Krakowa, aby od-
powiednio przygotować się do zawodów na 
basenach 50-metrowych zmuszeni są wy-
jeżdżać na treningi do Oświęcimia, Dębicy 
czy na Śląsk, a niektórzy rezygnują z na-
uki w Krakowie przenosząc się do placówek 
sportowych, które umożliwiają trening na 
basenie o wymiarach olimpijskich. 

Warto dodać, że najbardziej presti-
żowe zawody, w tym te na igrzyskach 
olimpijskich, rozgrywane są na basenach 
o długości 50 metrów. Dla uprawiających 
pływanie na poziomie zawodniczym tre-
ning na basenie o długości 50 metrów jest 
nieodzownym, do właściwego przygoto-
wania się do takich zawodów, nie są oni 
w stanie w pełni zrealizować go na krótkim 
25-metrowym obiekcie. Dlatego tak waż-
nym jest, aby w mieście, w którym istnieje 
sporo basenów 25-metrowych, a planowa-
na jest budowa kolejnych, powstał choć je-
den pełnowymiarowy. (gp)

Ogrody Krakowian – 18 nowych parków kieszonkowych 

W Dzielnicy VIII zlokalizowany 
będzie przy ulicy Skwerowej

Termin składania uwag do 4 stycznia 2018 roku

Plan „Kostrze – rejon  
ulicy Falistej”

Do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru „Kostrze - rejon ulicy Falistej” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Będzie on udostępniony 
zainteresowanym do 19 grudnia br. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach 
pracy Biura. Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycz-
nych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego (pon. 13.30 
– 15.30; wt.-pt. 8.00 – 10.00). Projekt planu udostępniony jest także na stronie in-
ternetowej: www.bip.krakow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zosta-
nie przeprowadzona 7 grudnia br., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 
Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16.30.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2018 r. 
na piśmie (własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy) w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkań-
ców (stanowiska informacyjno-podawcze), drogą pocztową na adres: Urząd Miasta 
Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, 
drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług admini-
stracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (UMK, red)

Już w przyszłym roku w Krako-
wie przybędzie aż 18 parków kieszon-
kowych. Nowe zieleńce, realizowane 
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ra-
mach projektu „Ogrody krakowian”, 
pojawią się w każdej dzielnicy mia-
sta. Będą kolorowymi, pachnącymi 
i ciekawie zaaranżowanymi ogrodami, 
w których mieszkańcy znajdą prze-
strzeń do wypoczynku oraz okazję 
do kontaktu z przyrodą. Jak informu-
je Zarząd Zieleni Miejskiej, właśnie 
taką rolę mają pełnić przygotowywane 
ogrody krakowian. 

– Zainspirowani światowymi tren-
dami chcemy pokazać, że czasem wystar-
czy niewielki teren połączony z dobrym 
pomysłem uwzględniającym potrzeby lo-
kalnej społeczności, aby powstało miejsce, 
które zupełnie zmieni oblicze najbliższej 
mieszkańcom przestrzeni. Przykłady tego 
rodzaju parków kieszonkowych to np. 
nowojorski Paley Park, Plaza De San-
to Domingo Pocket w Santiago czy APW  
BangSar w Kuala Lumpur – czytamy na 
stronie ZZM.

Fot. ZZM

Fot. ZZM

Powierzchnia parków kieszon-
kowych standardowo nie przekracza 
5000 m2. 

Przypomnijmy, krakowianie ko-
rzystają już z kilku gotowych parków 
kieszonkowych, co pokazuje, że takie 
rozwiązanie się sprawdza. Pierwszym 
z nich jest skwer przy ulicy Fałata/
Prusa. To zaniedbane i nieciekawe 
wcześniej miejsce obecnie stało się 
zieleńcem, w którym całe rodziny 
spędzają swój wolny czas. Organizo-
wane są tam m.in. sąsiedzkie pikni-
ki i koncerty. Kolejnym przykładem 
jest Ogród Motyli przy ulicy Deker-
ta, który powstał dzięki zaangażowa-
ni studentów UJ i przeprowadzonej 
przez nich zbiórce na portalu cro-
wdfundingowym.

W Dzielnicy VIII Dębniki na miej-
sce powstania parku kieszonkowego 
wytypowano rejon wzdłuż ulicy Skwe-
rowej na Starych Dębnikach, od ulicy 
Dębowej do skrzyżowania z ulicą Ba-
łuckiego. 

(UMK, ZZM, red)

Już wiosną przyszłego roku naj-
młodsi krakowianie będą mogli bawić 
się na nowym placu zabaw przy ulicy 
Maćka z Bogdańca w Tyńcu. Koszt bu-
dowy skweru to 150 tys. zł. Będzie w ca-
łości finansowany z budżetu Zarządu 
Zieleni Miejskiej.

Nowy plac zabaw będzie miał 
2245,68 m2 powierzchni. Oprócz 
sprzętów zabawowych znajdzie się na 
nim mnóstwo zieleni. Zarząd Zieleni 
Miejskiej planuje posadzenie 22 drzew 
– lip drobnolistnych oraz brzóz brodaw-
kowatych – oraz 105 sztuk krzewów, ta-
kich gatunków jak forsycja, dereń biały 
oraz wierzba purpurowa. Nie zabrak-

W Tyńcu powstaje plac zabaw pełen zieleni 

Już wiosną będą bawić się tam dzieci
nie także powierzchni trawiastej, która 
obejmie 1283 m2.

Pełny efekt prac będzie widoczny 
wiosną po obsadzeniu terenu zielenią. 
Jak dotąd zostały zamontowane sprzęty 
zabawowe. (UMK, red)
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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

 www.facebook.com/lubieSkawine 
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Magazyn Gminy Skawina

2 Wersje znaku

Znak może być stosowany również w wersji:
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych gdy nie 
można zastosować wersji podstawowej znaku 
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem 
po prawej stronie.

Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00,  
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

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

Jubileusz 50-lecia małżeństwa w 2018 r. 

Urząd czeka na zgłoszenia par
Budżet Obywatelski 2018 – ogłoszono listę rankingową projektów

Masz 16 lat? Weź udział w głosowaniu 

Dzięki zaangażowaniu i głosom mieszkańców oddanym w plebiscycie 

W Jurczycach powstanie nowoczesna, multimedialna świetlica

Wymiana kotłów na terenie Gminy Skawina

Posumowanie dotychczasowych działań

 9 grudnia godz. 16.00 – Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Skawinie 
(ul. Konstytucji 3 Maja 4)

 III MIKOŁAJOWY MARA-
TON ZUMBY – tegoroczna edycja 
będzie wyjątkowa, a to za sprawą aż 
ośmiu instruktorów, którzy z pew-
nością nie pozwolą na monotonię 
i zwolnienie tempa podczas trzy-
godzinnych zmagań z mocą muzy-
ki i niebanalnymi układami choreo-
graficznymi, jakie przygotowali na tę 
okoliczność.

 11 grudnia godz. 17.30 – Pałacyk 
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie 
ul. Mickiewicza 7)

 TEATR DZIECIOM: „Tajem-
nice Starej Szafy”, spektakl w wy-
konaniu Teatru EDUARTIS. Bilety 
do nabycia w kasach CKiS.

 14 grudnia godz. 18.00 – Dwór 
Dzieduszyckich w Radziszowie

 Warsztatowisko: „Ozdoby choin-
kowe” – uczestnicy zajęć stworzą 
ozdoby, które będą mogli zawiesić 
na swoich domowych choinkach.

 17 grudnia godz. 15.00 – Rynek 
w Skawinie

 SPOTKANIE WIGILIJNE 
MIESZKAŃCÓW MIASTA 
I GMINY SKAWINA – W progra-
mie m. in. wykonanie dekoracyjnych 
lampionów do przyjęcia Światła Be-
tlejemskiego, wspólna modlitwa, ży-
czenia i łamanie się opłatkiem. Spo-
tkaniu towarzyszyć będzie koncert 
kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej 
oraz degustacja potraw wigilijnych. 

Dodatkową atrakcją będzie szopka 
z żywymi postaciami. 

 3 stycznia godz. 18.00 – Sala Wido-
wiskowa w Skawinie (ul. Konstytucji 
3 Maja 4)

 Noworoczny Koncert Galowy Ska-
Vienna 2018 w wykonaniu Orkie-
stry Straussowskiej Obligato. Orkie-
strze pod dyrekcją maestro  Jerzego 
Sobeńko towarzyszyć będą znako-
mici soliści: Yuliya Ponomar, Monika 
Węgiel i Tadeusz Szlenkier. W pro-
gramie koncertu znajdą się znane arie 
operowe, operetkowe, najpiękniejsze 
walce świata, zarówno te pochodzące 
z XIX wieku jak i współczesne, pieśni 
neapolitański, a także światowe prze-
boje muzyki rozrywkowej w wersji 
śpiewanej oraz instrumentalnej. 

 6 stycznia godz. 11.30 – Rynek 
w Skawinie

 ORSZAK TRZECH KRÓLI
 8 stycznia godz. 17.30 – Pałacyk 

„Sokół” (Park Miejski w Skawinie 
ul. Mickiewicza 7)

 TEATR DZIECIOM: „Król Ma-
ciuś” w wykonaniu Teatru Lalkowe-
go O RETY. 

 14 stycznia godz. 15.00 – Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Skawinie

 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy

 W programie Finału: prezentacje 
artystyczne dzieci i młodzieży z te-
renu Miasta i Gminy Skawina, au-
kcje i zbiórka pieniężna. Celem te-
gorocznej zbiórki jest wyrównanie 
szans w leczeniu noworodków. 

Jeśli jesteś mieszkańcem Skawiny 
oraz ukończyłeś 16 rok życia, zapoznaj 
się z propozycjami zadań do realizacji 
w ramach „Budżetu Obywatelskie-
go 2018” i weź udział w głosowaniu, 
które odbędzie się w terminie od 8 do 
17 grudnia br.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
poinformował o zakończeniu procedury 
odwoławczej oraz podał do publicznej 
wiadomości listę rankingową projektów 
w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 
2018. W ramach procedury odwoław-
czej wpłynęło 11 odwołań do wyników 
negatywnej weryfikacji merytorycznej. 
Odwołania zostały rozpatrzone przez 
Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Po 
uzyskaniu opinii wydziałów merytorycz-
nych w/s wniesionych odwołań, człon-
kowie zespołu jednogłośnie przyjęli listę 
projektów zweryfikowanych pozytyw-
nie po odwołaniu oraz - w kilku przy-

padkach - wprowadzeniu zmiany zakre-
su zadania. W obecności 6 z 9 członków 
zespołu nastąpiło losowanie kolejności 

projektów poddanych pod głosowanie. 
Lista projektów dostępna jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej. (UMiG)

Jurczyce, jako jedna z 26 lokaliza-
cji w całej Polsce, zostały laureatem 3. 
edycji programu Pracownie Orange 
i otrzymają od Fundacji Orange no-
woczesną, multimedialną świetlicę dla 
swojej okolicy. 

O tym, że nowa Pracownia powsta-
nie w Jurczycach zadecydowali sami 
mieszkańcy, którzy z ogromnym zaan-
gażowaniem przez ponad 2,5 tygodnia 
głosowali w plebiscycie internautów na 
pomysł zgłoszony przez grupę inicja-
tywną z ich miejscowości. Aby znaleźć 
się w gronie laureatów, Jurczyce musia-
ły zwycięsko przejść przez 2 etapy pro-
gramu. Teraz, podobnie jak 25 innych 
zwycięskich miejscowości z całej Pol-

ski, otrzymają darmową, otwartą dla 
wszystkich mieszańców świetlicę. 

Wszystkie pracownie Fundacja 
Orange ma wyposażyć w meble i nowo-
czesny sprzęt multimedialny o łącznej 
wartości 30 000 zł: komputery, telewi-
zor, urządzenie wielofunkcyjne, konsolę 
PlayStation 4 z zestawem gier i drukar-
kę. Ponadto liderzy zwycięskich grup 
przez dwa lata będą aktywnie wspiera-
ni przez Fundację w realizowaniu swo-
ich pomysłów na zajęcia dla wszystkich 
mieszkańców swojej okolicy. 

– Nasza pracownia będzie miejscem 
otwartym dla wszystkich. Rano będą od-
bywały się w niej zajęcia dla rodziców 
i opiekunów z małymi dziećmi, popołu-
dniami do Pracowni będziemy zapraszać 
dzieci i młodzież, seniorzy będą spotykać się 
w świetlicy wieczorami. Zależy nam też, 
aby multimedialna świetlica w Jurczycach 
stała się także miejscem spotkań lokalnych 
stowarzyszeń i grup aktywności - zapo-
wiada Ewa Pospieszałowska, liderka 
grupy inicjatywnej.

(Źródło: Fundacja Orange)

W 2016 r. na terenie Gminy Skawi-
na, rozpoczęto proces wymiany starych 
i niesprawnych kotłowni węglowych 
na nowe proekologiczne źródła ogrze-
wania. W ramach przyznanych na ten 
cel środków z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w ubiegłym roku 
zlikwidowanych zostało 87 starych i nie 
ekologicznych kotłowni. 

Zgodnie z Uchwałą NR 
XXXI/438/17 RADY MIEJSKIEJ 
W SKAWINIE z dnia 21 czerwca 2017 
roku w sprawie ustalenia zaleceń i kie-
runków działań dla Burmistrza Miasta 
i Gminy Skawina dotyczących wdro-
żenia procedur podejmowanych przy 
przekroczeniu dopuszczalnego stężenia 
pyłów zawieszonych w powietrzu na te-

renie Gminy Skawina oraz zintensyfi-
kowania walki ze smogiem i rozszerze-
nia działań informacyjno-edukacyjnych 
w tym zakresie oraz Programem Ochro-
ny Powietrza (PWS), w roku 2017 wy-
miana kotłów na terenie gminy jest kon-
tynuowana. Dzięki pozyskaniu środków 
z WFOŚiGW w Krakowie oraz środ-
kom pochodzącym z budżetu Gminy 
Skawina w bieżącym roku na ternie gmi-
ny zlikwidowanych zostało 164 starych 
i niskoemisyjnych kotłowni węglowych. 
Mieszkańcy którzy zmodernizowali 
system ogrzewania swoich domów wy-
mienili stare źródła ciepła na:
• Wysokoefektywne kotły na eko-gro-

szek: 55 instalacji, co stanowi 33,54% 
wszystkich wymienionych w tym roku 
kotłów.

• Kondensacyjne kotły gazowe: 105 in-
stalacji, co stanowi 64,02% wszystkich 
wymienionych w tym roku kotłów.

• Wysokoefektywne kotły na pellet: 4 in-
stalacje, co stanowi 2,44% wszystkich 
wymienionych w tym roku kotłów.

Ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi procesu wymiany kotłów 
na terenie Gminy Skawina można za-
poznać się na www.gminaskawina.pl .

Wszystkich informacji dotyczących 
dotacji oraz realizowanych przez Gminę 
programów w zakresie ochrony powietrza 
udziela Wydział Rozwoju i Strategii Urzę-
du Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 
12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawi-
na. Osoby do kontaktu: Sławomira Żurek 
(e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl, tel.: 12 
277 01 67), Dawid Kapusta (e-mail: solary@
um.skawina.net, tel.: 12 277 01 67), Krzysz-
tof Szulada (e-mail: ekodoradca@gmina-
skawina.pl, tel.: 12 277 01 68). (UMiG)

Wszystkie pary małżeńskie,  które 
zawierały związek małżeński w 1968 
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego poza 
Skawiną mogą złożyć wniosek o przy-
znanie przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. W 2018 r. po raz 

kolejny zostaną wręczone medale i od-
znaczenia.

Wnioski można składać do 28 lu-
tego 2018 r. osobiście w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Skawinie, Rynek 3, pok. 
9 lub telefonicznie: 12 277 01 70 lub 
12 277 01 71. (Źródło: USC)
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POZIOMO:
 2) używany do unieruchamiania 

złamanych kończyn 
 4) internetowy odsyłacz
 7) czynny sprzeciw
 8) karczma z „Pani Twardowskiej”
 9) krótka charakterystyka
11) piankowe ciastko
13) wywabi ją Vanish
15) lekceważąco o Angliku
18) pasza dla zwierząt
19) botaniczny lub zoologiczny
20) bzdura, absurd
24) cecha dodatnia, walor
27) mocarz, siłacz
30) sztuczne jezioro
31) pokarm, jedzenie
32) imitacja towaru

PIONOWO:
 1) znana marka samochodów
 2) piorun, grzmot
 3) tatarski lub chrzanowy
 4) wysoka piłka w tenisie
 5) kurek na zlewem
 6) „chlebowe” zboże
10) głupol, tuman, gamoń
12) wąsy lub broda
13) prezentacja
14) bezbarwna, przezroczysta masa 

plastyczna
16) część Beskidów Zachodnich
17) solenizantka z 27 marca
21) zielona „wyspa” na pustyni
22) lekcyjna w szkole
23) boczna w kościele
25) poza linią boiska
26) w piosence, straciła przyjaciela
28) była waluta Włoch
29) odmiana, gatunek

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowego filmu Woody Allena.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz prześlij rozwiązanie do 12.12.2017 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania miesięczne KARNETY o wartości ok. 170 zł
do MRS.SPORTY – klubu sportowego dla kobiet,

ul. Miłkowskiego 7/U3, Kraków-Ruczaj

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

ŚWIĘTUJ Z NAMI 1. URODZINY!
Przyjdź na Dzień Otwartych Drzwi do Mrs.Sporty

Sobota, 9. grudnia od 9:00 do 15:00

W prezencie:
Darmowy Trening Próbny

Analiza składu ciała
Pakiet startowy za 0zł

Treningi do końca roku za 0zł!

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną
Adres klubu na 3. Stronie.

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom 
z charakterem można zaufać. Alfred Adler (1870–1937) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog
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