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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

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
ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH
DO GABINETU 
REHABILITACJI JCI

Oferujemy:
•	 innowacyjne	urządzenia	pozwalające	ulepszyć		

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

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

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

•	 terapię	prowadzoną	przez	doświadczonych	fizjoterapeutów

Rehabilitacja	prowadzona	jest	w	Jagiellońskim	Centrum	Innowacji,	
ul.	Bobrzyńskiego	14,	Kraków-Ruczaj	(przystanek	Chmieleniec).

Rejestracja		
i	więcej	informacji	

K:	507	306	361

Kraków-Sidzina
ul. Działowskiego 1
tel. 12 446 78 88 
kom. 536 832 002
pon.-pt. 8.00-20.00
www.progamed.pl

REHABILITACJA

REHABILITACJA - pełny zakres usług: fizykoterapia, kinezyterapia, masaże,
krioterapia, zabiegi borowinowe, suche igłowanie, fala uderzeniowa

 ORTOPEDA
 NEUROLOG

 ENDOKRYNOLOG
 DIETETYK

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

  USG PEŁNY ZAKRES BADAŃ, w tym Doppler tętnic 
szyjnych, kręgowych oraz kończyn dolnych

www.centrum-maluszek.pl

Niepubliczne Przedszkole
„Centrum Maluszek”

Ul. Obozowa 41a/4 Kraków

tel. 608 38 15 99

Niepubliczny Żłobek
„Centrum Maluszek”

Ul. Szuwarowa 4/64 Kraków

Dzieci to nasza pasja!

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
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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 

W Parku Jordana zostanie zapre-
zentowany Smog Free Project – cza-
sowa ekspozycja plenerowa – przyczy-
niająca się do oczyszczenia powietrza, 
autorstwa holenderskiego projektanta 
Daana Roosegaarde.

Smog Free Tower to najwięk-
szy oczyszczacz smogu na świecie. 
7-metrowa wieża wykorzystuje opa-
tentowaną technologię jonizacji do 
oczyszczania powietrza. Instalacja jest 
wyposażona w przyjazną środowi-
sku technologię pozwalającą filtrować 
30 tys. m3 powietrza na godzinę, zuży-
wając do tego mniej elektryczności niż 
bojler. Efektywność wieży została po-
twierdzona przez politechnikę w Ein-
dhoven.

- Kraków został wybrany do tego pro-
jektu nieprzypadkowo. Jest miastem, które 
jako jedno z pierwszych rozpoczęło walkę 
ze smogiem, podejmując szerokie działa-
nia na rzecz czystego powietrza – powie-
dział Andrzej Kulig, zastępca prezy-
denta Krakowa ds. polityki społecznej, 
kultury i promocji miasta.

Szczegóły otwarcia Smog Free To-
wer i wydarzeń towarzyszących zostaną 
podane na początku lutego.

(UMK)

Od lipca krakowianie będą mogli 
korzystać z Karty Krakowskiej, która 
będzie uprawniać do przejazdów tram-
wajami i autobusami z 20-procentową 
zniżką, pod warunkiem, że podatki pła-
cą w Krakowie. Posiadacze Karty będą 
mogli także liczyć na ulgi przy zakupie 
biletów do miejskich instytucji kultury.

23 stycznia prezydent Jacek Maj-
chrowski przedłożył Radzie Miasta 
Krakowa projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia i realizacji programu pod 
nazwą Karta Krakowska. Program jest 
elementem polityki promocyjnej miasta.

– Działania te winny spowodować, że 
Kraków stanie się jeszcze bardziej atrak-
cyjny dla obecnych oraz przyszłych miesz-
kańców. Jednocześnie program może przy-
czynić się do wzrostu liczby mieszkańców 
korzystających na co dzień z komunikacji 
miejskiej – uważa prezydent Krakowa Ja-
cek Majchrowski.

W ramach realizacji Karty Krakow-
skiej stworzony zostanie system zniżek, 
ulg, preferencji i uprawnień. Do programu 

przystępować będą mogli także prywatni 
przedsiębiorcy na podstawie zawieranych 
z gminą porozumień. Karta Krakowska 
realizowana będzie w siedmiu obszarach: 
komunikacja miejska, kultura, sport i re-
kreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, 
gastronomia i sklepy, usługi.

W pierwszej kolejności planuje się 
wprowadzenie udogodnień związanych 
z dostępnością do komunikacji miej-
skiej oraz miejskich muzeów i galerii. 
W tym celu prezydent niezwłocznie 
po przyjęciu Karty Krakowskiej, przed-
łoży Radzie Miasta Krakowa uchwałę 
wprowadzającą preferencyjne ceny bi-
letów okresowych Komunikacji Miej-
skiej w Krakowie. Największą korzyścią 
dla posiadaczy karty będzie możliwość 
nabywania o 20 procent taniej biletów 
okresowych na komunikację miejską.

Aby otrzymać Kartę, wystarczy być 
zameldowanym na pobyt stały w Krako-
wie lub rozliczać podatek dochodowy od 
osób fizycznych w urzędzie skarbowym 
jako mieszkaniec Krakowa, przy czym 

nie będzie wymagane osiąganie jakiego-
kolwiek dochodu. Karta wydawana bę-
dzie na okres jednego roku, osoby zamel-
dowane na pobyt stały w Krakowie nie 
będą musiały składać wniosku o prze-
dłużenie jej ważności. Kartę otrzymają 
także dzieci w wieku od 6 do 18 roku ży-
cia. Młodszym ulgi przysługiwać będą 
na podstawie Karty wydanej rodzicom 
lub opiekunom.

Karta wydawana będzie w formie 
dokumentu z tworzywa sztucznego lub 
w formie elektronicznej w Punktach 
Obsługi Klienta Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego SA w Kra-
kowie oraz w niektórych lokalizacjach 
Urzędu Miasta Krakowa. Będzie także 
nośnikiem biletu Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie.

Według szacunków z programu 
może skorzystać nawet 300 tysięcy 
mieszkańców. Koszty związane z wdro-
żeniem programu i wydawaniem Kart 
w 2018 roku oszacowano na 3,3 mln zł.

(UMK, red)

Treningi przygotowujące do Kró-
lewskiej Triady Biegowej 2018 będą or-
ganizowane w każdą niedzielę. Ci, któ-
rzy chcą wystartować w tegorocznych 
imprezach biegowych, mogą doskonalić 
swoją formę pod okiem doświadczonych 
trenerów z klubu AZS AWF Kraków 
Masters. Będzie także trener dla dzieci 
oraz grupa anglojęzyczna. Udział w tre-
ningach jest bezpłatny.

Całoroczny cykl niedzielnych tre-
ningów rozpoczął się w niedzielę, 21 
stycznia o godzinie 10.00 (zbiórka przed 
głównym wejściem do TAURON Areny 
Kraków od strony ul. Lema). O tej sa-

mej porze i w tym samym miejscu bie-
gacze będą się spotykać w kolejne nie-
dziele. Dodatkowo, raz w miesiącu, będą 
organizowane treningi wyjazdowe – do 
Puszczy Niepołomickiej czy do Lasku 
Wolskiego.

W lutym i w marcu przewidziane 
są również treningi w tygodniu, na hali 
sportowej. Wiosną i latem można liczyć 
na dodatkowe zajęcia na bieżni lekko-
atletycznej. Na tydzień przed każdą im-
prezą docelową na uczestników będzie 
czekało tzw. Śniadanie Biegowe. Będzie 
więc wspólny trening, wykłady, muzyka 
i zdrowe jedzenie.

Krakowska Triada Biegowa to trzy 
imprezy: 17. PZU Cracovia Maraton 
(22 kwietnia), 12. edycja Biegu Trzech 
Kopców (30 września) i 5. edycja Cra-
covia Półmaratonu Królewskiego (14 
października). Szczegółowe informacje 
będą dostępne m.in. na stronie inter-
netowej Zarządu Infrastruktury Spor-
towej.

Najbliższy trening, w niedzielę 4 lu-
tego jest wyjazdowym (Lasek Wolski). 
Zbiórka na parkingu na końcu Alei Wa-
szyngtona pod Kopcem Kościuszki o go-
dzinie 10.00.

(UMK, red)

Karta Krakowska

Ulgi dla płacących podatki w Krakowie

Krakowska Triada Biegowa 2018

Ruszyły niedzielne treningi

Instalacja oczyszczająca powietrze

Smog Free Tower stanie w Parku Jordana

Fot. materiały prasowe UMK
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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

Poszukujemy magazynu do wynajęcia w województwie małopolskim. 
Czym bliżej Krakowa tym lepiej.

Interesuje nas magazyn w rozsądnej cenie w dobrym stanie, NIE do remontu. 
Magazyn przewidziany jest na produkcję kopert bąbelkowych.

WAŻNE
  Czas wynajmu: od 1 marca lub 1 kwietnia br.
  Powierzchnia magazynu: od 500-700 metrów 
  Magazyn musi być na poziomie 0 
  Budynek musi być murowany (nie może być w nim wilgoci)
  Podłogi muszą być w dobrym stanie i w miarę równe
  Jedno z pomieszczeń musi mieć: minimum 19 m długości i 9 m 

szerokości (bez żadnych słupów w środku), kilka okien (jasne, dobrze 
doświetlone) oraz plac na dojazd dla TIRA, 
ogrzewanie (ale nie jest to konieczne)

  Wymagany jest duży przydział prądu (siła) ok. 50 KW

WYNAJMIEMY MAGAZYN
W KRAKOWIE LUB POWIECIE KRAKOWSKIM

KONTAKT:

 530 612 302
mail:  babelkowakoperta@gmail.com

Dla uczniów szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego

Turniej matematyczno-historyczny Liczby Niepodległej

24–25 luty Dzień Dawcy dla Filipa – Skawina-Spytkowice-Zator-Oświęcim

Możesz uratować życie chłopca – Filip szuka dawcy

Szkoła Podstawowa z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 158 z Krakowa 
przy współpracy z Fundacją mBanku, 
przygotowała dla uczniów klas siód-
mych konkurs z okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści – Turniej Matematyczno-Historycz-
ny „Liczby Niepodległej”. Uczniowie 
zmierzą się z zadaniami z matematyki, 
które będą powiązane z treściami histo-
rycznymi.

Turniej zostanie przeprowadzony 
w dwóch etapach. 21 marca odbędą się 
eliminacje – uczniowie będą indywidu-

alnie rozwiązywali zadania z matema-
tyki i historii, pracując na wynik szkoły, 
którą reprezentują. Po eliminacjach zo-
staną wyłonione zespoły, które przejdą 
do finału. Zostanie on rozegrany 9 maja, 
a uczniowie każdego zwycięskiego ze-
społu zmierzą się z różnymi formami 
zadań matematyczno-historycznych.

Obydwa etapy odbędą się w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi przy ulicy Strąkowej 3A w Krako-
wie. Organizatorkami i pomysłodaw-
czyniami projektu są: Elżbieta Gierek 
i Elżbieta Skalny.

Organizatorzy proszą, aby wszyst-
kie szkoły chętne do udziału w turnieju 
wyłoniły spośród uczniów klas siódmych 
czteroosobowe zespoły, w skład których 
będzie wchodzić dwóch uczniów spe-
cjalizujących się w matematyce i dwóch 
w historii. Zgłoszenia do 9 lutego. Re-
gulamin oraz karta zgłoszenia dostęp-
ne są na www.sp158.edu.pl

Wręczenie nagród i dyplomów od-
będzie się 9 czerwca podczas IV Pikniku 
dla Zdrowia, organizowanego również 
przez szkołę.

(red)

Filip Tomski to 9-letni zapalony 
piłkarz. Od najmłodszych lat interesu-
je się sportem. Na co dzień uczęszcza do 
drugiej klasy szkoły podstawowej i od 
dwóch lat gra w piłkę nożną w Klubie 
„Orliki Astra Spytkowice”. Jest zawsze 
uśmiechnięty, otwarty i chętny by po-
magać innym. Tym razem sam potrze-
buje pomocy…

W sierpniu ubiegłego roku u Filip-
ka zdiagnozowano chłoniaka – nowo-
twor złośliwy. 

- Po szeregu dokładnych badań w tym: 
biopsji węzła chłonnego i tomografii klat-
ki piersiowej  usłyszeliśmy najgorsze sło-
wa: „Państwa syn ma nowotwór.” Nasz 
świat załamał się – wspominają bolesne 
chwile rodzice Karolina i Damian Tom-
scy, rodzice Filipa.

Sterydoterapia i intensywna che-
mioterapia, niestety tylko krótko 
wstrzymały rozwój choroby. W listo-
padzie nastąpiła tzw. wznowa. Kolejna 
chemioterapia bardzo osłabiła orga-
nizm chłopca. Znacząco pogorszyły się 
też wyniki krwi.

- Filipek kwalifikuje się do przeszczepu 
szpiku , niestety my jako rodzice i Eryk, jego 
6-letni brat nie posiadamy zgodności gene-
tycznej. Jedyną szansą jest dawca niespo-
krewniony , dlatego prosimy o rejestrowa-
nie się w bazie DKMS. To nic nie kosztuje. 
Wystarczy 5 kroków, by podarować nasze-
mu synkowi życie, a tylko jeden, by dać na 
nie szansę – apelują z całych sił rodzice. 

24-25 lutego br. odbędzie się 
Dzień Dawcy Dla Filipa w miejsco-
wościach Skawina-Spytkowice-Za-
tor-Oświęcim. 

Strona Fundacji DKMS (Daw-
cy Komórek Macierzystych Szpiku): 
www.dkms.pl; tel. 22 882-94-00

Więcej o Filipku na www.kawa-
lek-nieba.pl/filip-tomski. 

(red, fot. archiwum rodzinne)
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Zdrowie i Uroda

Zima to okres, w którym 
dostępność świeżej żywności 
jest ograniczona. W polskich 
sklepach można co prawda 
znaleźć dość szeroką gamę 
warzyw, jednak produkty te 
pochodzą głównie z impor-
tu. Negatywnie wpływa to 
na ich walory smakowe oraz 
wartość odżywczą. Spro-
wadzane zza granicy ogórki 
i pomidory są zwykle uprawia-
ne w warunkach sprzyjających 
szybkiemu wzrostowi, głównie 
w szklarniach, bez dostępu na-
turalnego światła słonecznego. 
Skutkiem jest produkcja wa-
rzyw charakteryzujących się 
zmniejszoną zawartością wi-
tamin i cennych składników 
odżywczych.

Zdrowe odżywianie zimą
Produkty importowane nie posia-

dają zwykle aromatu porównywalnego 
z tym, za który cenimy świeże warzy-
wa w pełni sezonu. Ich smak niestety 
również pozostawia wiele do życzenia. 
A zatem, czy jesteśmy skazani na wybór 
pomiędzy eliminacją warzyw z zimowej 
diety, a korzystaniem z oferty zagra-
nicznych producentów? Na szczęście 
nie. Istnieje pewna grupa zdrowej żyw-
ności, która zachowuje swoje właściwo-
ści przez cały rok.

Produkty przetworzone  
– zdrowa alternatywa

Wbrew pozorom, pro-
dukty przetworzone mogą 
być dobrym substytutem 
warzyw w sezonie zimowym. 
W okresie, kiedy na sklepo-
wych półkach próżno szu-
kać świeżych pomidorów czy 
ogórków, pewną alternaty-

wę mogą stanowić przeciery 
pomidorowe i ogórki kiszone 
w słoikach. Przetworzenie wią-
że się oczywiście w pewnym 
stopniu z utratą wartości od-
żywczych, jednakże ich zawar-
tość jest zwykle większa, niż 
w przypadku żywności upra-
wianej w warunkach szklar-
niowych. Pomidory w formie 
koncentratu zawierają np. dużą 
ilość likopenu, czyli składnika 

zmniejszającego ryzyko powsta-
nia nowotworów. Produkty puszko-
wane oraz dostępne w słoikach można 
znaleźć w sklepach przez cały rok, dla-
tego zimą stanowią wygodną alternaty-
wę dla warzyw nieprzetworzonych.

Warzywa korzeniowe  
– witaminy i aromat

Kategorią produktów zachowują-
cych właściwości zdrowotne w okresie 
zimowym są rośliny korzeniowe. Do 
przygotowywanych posiłków moż-

na zatem bez obaw dodawać między 
innymi marchewkę. To pochodzące 
z lokalnych upraw warzywo wzbogaci 
zimową dietę w niezbędne witaminy, 
w tym: B, C, E, a także karoteny, fosfor, 
żelazo oraz miedź. Wspaniałym uroz-
maiceniem jadłospisu będą również 
czerwone buraki. Oprócz wartości od-
żywczych, ich atutem jest walor deko-
racyjny. Dania z dodatkiem buraków 
mogą stać się jeszcze bardziej apetycz-
ne dzięki intensywnej barwie, doda-
jąc potrawom wyrafinowania i smaku. 
Do przygotowywanych zimą zup war-
to dodać seler oraz pietruszkę. Te wa-
rzywa w pełni zasługują na miano ca-
łorocznej zdrowej żywności; nie tracą 
swoich właściwości smakowych poza 
sezonem, dostarczając przy tym wielu 
witamin. Odrobina selera i pietrusz-
ki nada zupie niepowtarzalny aromat 
oraz poprawi jej smak.

Kapusta – wartości odżywcze
Zimą w sklepach dostępny jest 

imponujący wybór gatunków kapusty. 
W zależności od upodobań, warto po-
stawić na surówki z białą i czerwoną ka-
pustą lub dania obiadowe z dodatkiem 
niewielkich, ozdobnych brukselek. 
Każda z odmian charakteryzuje się wy-
soką zawartością witaminy B12, a także 
wapnia, żelaza i wspomagającego meta-
bolizm kwasu pantotenowego.

Biovert

Zimą skóra twarzy wymaga 
szczególnej troski. Dbanie o nią nie 
powinno jednak ograniczać się do 
codziennego wklepywania kremu, 
ponieważ nawet najlepiej dobrany 
specyfik działa wyłącznie powierzch-
niowo. Gdy problem leży głębiej, do-
brym pomysłem będzie skorzystanie 
z oferty gabinetów kosmetycznych. 
Warto pamiętać, że zima to doskona-
ła pora na mocniej ingerujące w skó-
rę zabiegi, które można wykonywać 
jedynie w czasie, kiedy cera nie jest 
narażona na silne działanie promieni 
słonecznych. 

Delikatne oczyszczanie
Peeling kawitacyjny to wykony-

wany za pomocą ultradźwięków za-
bieg, który poprawia ogólny wygląd 
skóry. Poddana delikatnemu, połączo-
nemu z mikromasażem oczyszczeniu 
cera staje się aksamitnie gładka, rozja-
śniona i promienna. Czy właśnie nie 
o tym marzy każda kobieta?

Peeling kawitacyjny jest zabie-
giem wyjątkowo łagodnym, dlatego 
polecany jest dla każdego rodzaju 
skóry, także tej wrażliwej i naczyn-
kowej. Peeling nie tylko w bezpieczny 
i bezinwazyjny sposób usuwa martwy 
naskórek, ma też więcej zalet:
– spłyca blizny i wygładza cerę
– rozjaśnia przebarwienia
– przyspiesza mikrokrążenie
– dotlenia.

- Peeling kawitacyjny ułatwia ko-
smetykom przenikanie w głąb skóry, 
dlatego może być stosowany nie tylko sa-
modzielnie, ale też w połączeniu z in-
nymi zabiegami – informuje Monika 
Rapacz, kosmetolog z „Camena Ko-
smetyka i Masaże” w Skawinie. - Od-
radzam jednak wykonywanie peelingu 
kawitacyjnego kobietom w ciąży i w 
okresie karmienia piersią. Przeciw-
wskazaniami do zabiegu są również 
wszelkie stany zapalne skóry, choroby 
tarczycy i nowotwory. 

Po peelingu warto w szczególny 
sposób chronić cerę, która przez jakiś 
czas może być nadwrażliwa na dzia-
łanie promieni słonecznych. Krem 
z filtrem UV przed wyjściem na ze-
wnątrz to absolutne minimum. Choć 
zabieg kawitacji jest delikatny, wie-
lu specjalistów sugeruje, żeby wyko-
nywać go w okresie, gdy słońce nie 
operuje z pełną mocą. Zima jest więc 
idealna, to właśnie ten czas.

Intensywne złuszczanie
Mikrodermabrazja diamento-

wa polega na mechanicznym złusz-
czaniu naskórka, aby po usunięciu 
martwych komórek i pobudzeniu 
produkcji kolagenu uzyskać efekt 
gładkiej, napiętej i zdrowo wygląda-
jącej skóry. Ten rodzaj peelingu jest 
szczególnie zalecany osobom, które 
borykają się z trądzikiem pospoli-
tym, przebarwieniami, zmarszczka-
mi i bliznami, a także z zanieczysz-
czoną i poszarzałą skórą.

Mikrodermabrazję najlepiej wy-
konywać seriami (częstotliwość do-
stosowywana jest do rodzaju i potrzeb 
cery), ale już po pierwszym zabiegu 
można liczyć na widoczne efekty:
– wygładzenie skóry
– zmniejszenie widoczności porów

– rozjaśnienie przebarwień
– usunięcie zaskórników
– spłycenie drobnych zmarszczek.

Mikrodermabrazja jest jednym 
z zabiegów, które należy wykony-
wać wyłącznie w chłodniejszych 
miesiącach, ponieważ poddana 
peelingowi skóra mocno się złusz-
cza. Przez kilka tygodni po mikro-
dermabrazji trzeba chronić ją przed 
działaniem promieni słonecznych 
i nawet zimą używać kremów z wy-
sokim filtrem UV. 

– Zabiegu nie należy wykonywać 
na skórze ze stanami zapalnymi, zna-
mionami, grzybicą, chorobami nowo-
tworowymi. Mikrodermabrazja nie 
jest też wskazana dla osób z trądzikiem 
różowatym, cierpiących na zaawan-
sowaną cukrzycę i dla kobiet w cią-
ży  – przestrzega Monika Rapacz. 
– W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości przed zabiegiem warto skonsul-
tować się z dermatologiem.

Mikrodermabrazja diamentowa 
daje efekt odświeżonej, promienieją-
cej cery – zabieg można potraktować 
więc jako (przed)wiosenne porządki 
i przygotowanie skóry na kolejny cie-
pły sezon.

Nawilżanie, odżywianie  
i regeneracja skóry 

Narażona na gwałtowne zmia-
ny temperatur, silny wiatr i przeni-
kliwy mróz, przesuszona w rozgrza-
nych kaloryferami pomieszczeniach 
skóra z wdzięcznością przyjmie por-
cję nawilżenia. Dla twarzy doskona-
ły będzie zabieg Aqua-Porin Ultra 
Effect. Pod tą nazwą kryje się wielo-
etapowy, ultranawilżający i intensyw-
nie odżywiający zabieg kojący i rege-
nerujący skórę, który pozostawia ją 
jedwabiście gładką i promienną. Za-
bieg przeznaczony jest dla każdego 
rodzaju cery, szczególnie suchej, nie-
dotlenionej i odwodnionej – wszyst-
kie mogą liczyć na:
– dogłębne nawilżenie
– złagodzenie podrażnień i zaczer-

wienień
– ekstremalny zastrzyk energii 

i efekt odświeżenia.
Opracowanie: 

Camena Kosmetyka i Masaże
Basen Camena w Skawinie

Zimowa pielęgnacja cery

Jakie zabiegi wybrać?
Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Warzywa – które jeść w zimie?

Ceniony jest 
za swoje wła-
ściwości odtru-
wające, bardzo efektywnie oczyszcza orga-
nizm (wątrobę, woreczek żółciowy, nerki), 
zawiera bowiem antyoksydant beacyjaninę 
- to on nadaje warzywu głęboki czerwony 
kolor. Buraki są też dobrym źródłem natu-
ralnego cukru i lekkostrawnych węglowoda-
nów dających dużo energii, a zawarty w nich 
błonnik wspomaga procesy trawienne.

Posiada wiele właściwości leczniczych. Za-
wiera silne substancje przeciwdziałające no-
wotworom, przede wszystkim indol oraz sul-
forafan. Natomiast substancja występująca tylko 
w surowej kapuście, znana jako witamina U lub S-metylometionina 
świetnie sprawdza się w szybkim leczeniu wrzodów dwunastnicy oraz 
żołądka, a aminokwas glutamina działa przeciwzapalnie – już kilka 
szklanek soku z surowej kapusty łagodzą ból. Okłady z liści pomagają 
w leczeniu wrzodów nóg, ran, żylaków i zapalenia gruczołu mlekowe-
go. Kapusta kiszona wspomaga układ pokarmowy dzięki stymulowaniu 
rozwoju pożytecznych bakterii w jelicie.

BURAK ĆWIKŁOWY KAPUSTA
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Ponad 3 lata temu Fundacja Hipo-
terapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzie-
ci Niepełnosprawnych, działająca od 29 
lat organizacja pożytku publicznego, 
objęła 30-letnią dzierżawą południowy 
Fort pancerny 52 ½ S Sidzina przy uli-
cy Kozienickiej 33 w Skotnikach. Fun-
dacja Hipoterapia ma ambitne plany. 
Na zachodniej części działki fortecznej 
zostanie otwarty ogólnodostępny park 
z zachowanym naturalnym ukształto-
waniem terenu i zrewitalizowaną zie-
lenią. W starych koszarach oprócz sali 
muzealnej i ekspozycyjnej powstanie 
przestrzeń teatralno-koncertowa. Fun-
dacja planuje bowiem wiele działań 
wykorzystujących nowe technologie 
oraz prezentację sztuki tworzonej m.in. 
przez osoby z niepełnosprawnościami. 
Na wschodnim skraju terenu odbywać 
się będą zajęcia z hipoterapii dla dzieci 
niepełnosprawnych. Obecnie hipote-
rapia prowadzona jest w hali przy uli-
cy Kobierzyńskiej 175a. W dalszych 
planach jest też budowa pomieszczeń 
przeznaczonych na inne formy terapii.  
- Od kilku sezonów teren Fortu jest sys-
tematycznie rewitalizowany dzięki środ-
kom  z różnych źródeł, między innymi ze 
Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt-
ków Krakowa i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, a także sporym 
wkładem pracy Fundacji. Pielęgnowane 
są zabytkowe drzewa pochodzące z okresu 
pierwszych nasadzeń austriackich, trwa-
ją też żmudne prace nad odtworzeniem 
unikalnych muraw kserotermicznych. 
W pomoc wolontarystyczną związaną 
ze sprzątaniem terenu i pielęgnacją zie-
leni fortecznej angażowali się już ucznio-
wie  SP nr 66 w Skotnikach – informuje 
o przebiegu prac prezes Fundacji, Alek-
sandra Włodarczyk. - Mamy nadzieję, 
że Fundacji uda się zrealizować plany 
i za kilka lat powstanie tu nowe miejsce 
na mapie Krakowa, które będzie przycią-
gać wielu mieszkańców.

Przypomnijmy, Fort 52 ½ S Sidzina 
to jeden z bliźniaczych fortów pancer-
nych Skotniki (N) i Sidzina (S), który 
powstał w latach 1897-1898 wg pro-
jektu polskiego inżyniera Emila Go-
łogórskiego (generała wcielonego do 
Cesarskiej Królewskiej Armii). W XIX 

wieku oba bliźniacze forty współtwo-
rzyły część VIII sektora Twierdzy Kra-
ków, broniąc dostępu do miasta od 
strony Skawiny i Tyńca. Pagórek, na 
którym  znajduje się  Fort Sidzina, to 
wspaniały punkt widokowy na Bielany, 
dolinę Wisły, Tyniec, Skawinę. Na da-
chu starych koszar wystają blaszane ko-
puły, zabezpieczające dawne obrotowe 
wieże pancerne M.94 ze ślepymi obec-
nie strzelnicami. W połowie lat 80-tych 
XX wieku Fort Sidzina był najczęściej 
odwiedzanym fortem krakowskim, jed-
nak po 1998 roku nastąpiła jego degra-
dacja. Ze względu na prowadzone prace 
konserwatorskie i budowlane zwiedza-
nie fortu jest obecnie zabronione.

- Już od 1989 roku pomagamy dzie-
ciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, 
autyzmem, zespołem Downa, opóźnienia-
mi psychoruchowymi, nadpobudliwością 
czy zaburzeniami emocjonalnymi. Reali-
zujemy dla nich różne formy terapii, które 
przygotowują je do osiągnięcia niezbędnej 
samodzielności i do przyszłego funkcjono-
wania w społeczności na równi z inny-
mi, dają okazję w pełni cieszyć się życiem 
– mówi prezes Fundacji Hipoterapia. - 
Kompleksowa terapia jest częściowo finan-
sowana przez PFRON, ale aby ją konty-
nuować i stale rozwijać szukamy wsparcia 
u innych partnerów i darczyńców. Przeka-
zanie 1-procentowego odpisu podatkowego 
na rzecz Fundacji (KRS: 0000043097), to 
także konkretna pomoc, która pozwala na 
wdrażanie nowoczesnej terapii dla dzieci 
z niepełnosprawnościami.

Więcej o działalności Fundacji 
Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych na www.
fundacja-hipoterapia.pl 

Angelika Broniewska

Park, muzeum, teatr, ośrodek terapii dla dzieci 

Powstaną na terenie 
fortu w Skotnikach

Fot. archiwum Fundacji Hipoterapia

Fot. archiwum Fundacji Hipoterapia
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O budowie ulicy 8 Pułku Ułanów, 
wcześniej mającej nosić nazwę Nowo-
obozowej mówi się od dawna. Inwesty-
cja ma zostać zlokalizowana na terenie 
trzech dzielnic: VIII Dębniki, IX Ła-
giewniki-Borek Fałęcki i X Swoszo-
wice. Droga o długości niespełna 3 ki-
lometrów ma połączyć ulicę Zawiłą ze 
skrzyżowaniem ulic Brożka, Kapelanka, 
Grota Roweckiego i stanowić odciąże-
nie dla zatłoczonej ulicy Kobierzyń-
skiej. 

Miasto przygotowało koncepcję 
budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. W cią-
gu paru miesięcy ma powstać Program 
Funkcjonalno-Użytkowy. Przetarg na 
przygotowanie takiego opracowania 
ogłosił właśnie Zarząd Inwestycji Miej-
skich w Krakowie. Jest to dokument, 
które umożliwi rozpisanie kolejnych 
przetargów na zaprojektowanie i budo-
wę nowej drogi.

- Na dotychczasowym etapie przygo-
towywania inwestycji przeprowadzono 
analizy prognozy ruchu i na jej podstawie 
zostały wykonane obliczenia symulacyjne 
dla poszczególnych odcinków planowanej 
ulicy, określające zasięg oddziaływania 
hałasu w otoczeniu projektowanej drogi 
dla docelowego okresu eksploatacji tj. dla 
roku 2030. Na podstawie przeprowadzo-
nych analiz zaproponowano zastosowanie 
systemu ochrony przed hałasem w posta-
ci przeźroczystych ekranów akustycznych 

Dwie bardzo ważne inwestycje 
zostaną zrealizowane przy dwóch 
dużych placówkach edukacyjnych 
na Ruczaju. W ramach rozbudowy 
kompleksu sportowego przy Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 158 przy ulicy Strąkowej 
wybudowany zostanie basen, nato-
miast przy Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 151 przy 
ulicy Lipińskiego powstanie nowo-
czesna hala sportowa. 

Jak informuje Jerzy Sasorski z Za-
rządu Infrastruktury Sportowej w Kra-
kowie, w listopadzie 2017 roku podpi-
sana została umowa pomiędzy Gminą 
Miejską Kraków, a firmą, która wybu-
duje basen będący częścią komplek-
su sportowego przy ulicy Strąkowej. 
Obecnie trwają prace przygotowawcze, 
a zakończenie realizacji inwestycji za-
planowane jest na koniec stycznia 2020 
roku. Przewidywany koszt to ponad 16 
mln zł.

Z kolei przy SP nr 151 powstanie 
hala sportowa. W maju 2016 roku Rada 
Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę, 
w której wnioskowała do prezydenta 
Miasta Krakowa o wprowadzenie do 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

przewodniczący Rady Miasta Krako-
wa. – Podkreślałem to wielokrotnie przy 
okazji spotkań z rodzicami uczniów, więc 
tym bardziej cieszę się, że składane przeze 
mnie obietnice uda się zrealizować i dwie 
duże szkoły znajdujące się w nieustannie 
rozwijającym się rejonie Krakowa zyska-
ją zarówno basen, jak i nowoczesną halę 
sportową, a bliska odległość placówek po-
zwoli im rozwinąć współpracę w prze-
strzeni sportowo-rekreacyjnej.

Dwie tak duże inwestycje w in-
frastrukturę sportową ze szczególnym 
wskazaniem na dzieci i młodzież to 
niewątpliwie ważne wydarzenie. Ruczaj 
będący jednym z najprężniej rozwijają-
cych się rejonów Krakowa od lat cierpi 
na brak tego typu obiektów, a te, które 
powstaną służyć będą nie tylko lokalnej 
społeczności. 

 - Tylko dobra współpraca radnych 
na każdym szczeblu samorządu pozwa-
la skutecznie wspierać i realizować po-
trzeby lokalnych społeczności, a wzajem-
ne wsparcie wszystkich zainteresowanych 
stron jest gwarantem sukcesu w osią-
gnięciu zamierzonych celów – podkreśla 
Renata Piętka, radna Dzielnicy VIII 
Dębniki z rejonu, w którym wkrótce 
mają powstać nowe obiekty.  (gp)

Pomimo zimowej i zmiennej aury budowa basenu została rozpoczęta.  Fot. red.

Basen przy Strąkowej, hala przy Lipińskiego

Nowe obiekty sportowe na Ruczaju

Wizualizacja basenu - ARP Autorska Pracownia 
Projektowa Manecki

Fragment ulicy Lipińskiego w kierunku skrzyżowania z ulicami Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego. Ulica 
8 Pułku Ułanów przebiegać ma równolegle obok istniejącej drogi osiedlowej.  Fot. red.

Ulica 8 Pułku Ułanów 

Miasto ogłosiło przetarg
w szczególności przy zabudowie jednoro-
dzinnej w szeregu lokalizacjach – infor-
muje Jan Machowski, rzecznik prasowy 
Zarządu Inwestycji Miejskich w Kra-
kowie. - Oprócz tego, przewidziano za-
stosowanie również innych metod organi-
zacyjnych i technicznych obniżenia emisji 
hałasu z drogi tj. w szczególności obni-
żenie prędkości pojazdów, zwiększenie 
płynności ruchu oraz zastosowanie tzw. 
cichej nawierzchni. Suma zaproponowa-
nych i opisanych wyżej rozwiązań za-
pewni spełnienie podstawowych wyma-
gań w tym w szczególności ochrony przed 
hałasem. Konkretne rozwiązania, czy mo-
del ekranów nie jest jeszcze przyjęty. Warto 
pamiętać, że na tym obecnym, wstępnym 
etapie przygotowania inwestycji dyspo-
nujemy koncepcją wielobranżową zada-
nia - ostateczne rozwiązania projektowe 
zostaną przyjęte w trakcie opracowania 
dokumentacji projektowej – projektu bu-
dowlanego - wyjaśnia Jan Machowski.

Ulica o długości 2,7 km ma mieć 
jedną jezdnię, po jednym pasie w obie 
strony. Wzdłuż niej poprowadzone zo-
staną dwa chodniki i ścieżka rowerowa. 
Skrzyżuje się z mającą wkrótce powstać 
Trasą Łagiewnicką w rejonie ulic Ru-
czaj i Krokusowej.

Z komunikacyjnego punktu widze-
nia inwestycja wydaje się być zasadną, 
jednak wzbudza uzasadnione obawy, 
ponieważ na wielu odcinkach, zwłasz-

cza początkowym w rejonie ulicy Obo-
zowej oraz końcowym wzdłuż ulicy Li-
pińskiego przebiegać będzie w bardzo 
bliskiej odległości od gęstej zabudowy 
mieszkalnej. Przeciwko niej protestu-
ją m.in. mieszkańcy bloków przy ulicy 
Obozowej, pod oknami których po-
prowadzona ma zostać droga, ale też 
i deweloper zamierzający wybudować 
w tym rejonie bloki. Z kolei na odcinku 
przy ulicy Lipińskiego droga ma zostać 
poprowadzona wzdłuż istniejącej ulicy 
osiedlowej, będącej w wieczystej dzier-
żawie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ru-
czaj Zaborze”, co sprawi, że przebiegać 
będzie bardzo blisko tzw. „nowych blo-
ków” położonych naprzeciw budynków 
należących do spółdzielni. Znacznie 
ograniczona zostanie także ilość tere-
nów zielonych na tym obszarze.

Protestujący podnoszą różne argu-
menty. Faktem jest, że korzenie projek-
tu powstania tej drogi sięgają lat 80-tych 
ubiegłego wieku. Zabudowa wzdłuż 
przebiegu planowanej ulicy wyglądała 
wtedy zupełnie inaczej. W ciągu pra-
wie 40 lat rejon ten zmienił się nie do 
poznania i nie można nad tym przejść 
do porządku dziennego. Rzeczywiście, 
teren pod budowę zarezerwowany był 
przez cały czas, jednak miasto wydawa-
ło zgody na zabudowę na podstawie tzw. 
wz-tek, co sprawiło, że mamy teraz do 
czynienia z protestami.

W założeniu ulica 8 Pułku Uła-
nów ma odciążyć często zakorkowaną 
i niedrożną Kobierzyńską, ale czy na 
pewno spełni te oczekiwania? Pojawia 
się pytanie, czy łącząc się z mającą po-
wstać Trasą Łagiewnicką nie przejmie 
ruchu tranzytowego pojazdów zjeżdża-
jących m.in. z obwodnicy i kierujących 
się w inne rejony miasta? Trasa Ła-
giewnicka będzie dwupasmową arterią, 
a ulica 8 Pułku Ułanów drogą zbiorczą 
po jednym pasie ruchu w każdym kie-
runku, dlatego ryzyko jej zakorkowa-
nia zwłaszcza na węzłach łączących ją 
z innymi ulicami, np. u wylotu ulicy Li-
pińskiego ze skrzyżowaniem Kapelan-
ka – Brożka Grota Roweckiego, może 
okazać się realne. 

Pomimo kontrowersji wydaje się, 
że inwestycja wcześniej czy później 
zostanie zrealizowana. Z oświadcze-

nia Zarządu Inwestycji Miejskich 
w Krakowie wynika jednak, że nic nie 
jest jeszcze ostatecznie przesądzo-
ne. Mieszkańcy i Rady Dzielnic będą 
mogli zatem podjąć starania o wpro-
wadzenie punktowych korekt w pro-
jekcie, wypowiedzieć się w sprawie 
najbardziej korzystnych typów ekra-
nów czy wnieść o zabezpieczenie 
w przyszłości środków na zagospoda-
rowanie zieleni i stworzenie ekranów 
zielonych wzdłuż wybranych odcin-
ków planowanej drogi. Z kolei zada-
niem Miasta powinno być stworzenie 
projektu, który z jednej strony poprawi 
sytuację komunikacyjną na Ruczaju, 
a z drugiej będzie w jak najmniejszym 
stopniu uciążliwym dla mieszkańców 
tego obszaru.

Renata Piętka
radna Dzielnicy VIII Dębniki

na rok 2017 i następne lata projektu 
budowy hali przy ulicy Lipińskiego. 
Środki na ten cel udało się zabezpieczyć 
w budżecie na 2018 rok. W styczniu br. 
w Zarządzie Infrastruktury Sportowej 
odbyło się spotkanie w tej sprawie, 
w którym uczestniczyła Justyna Sikor-
ska-Grzyb, dyrektor SP nr 151.  Zbudo-
wana w nowoczesnej technologii, ener-

gooszczędna, pełnowymiarowa hala 
sportowa o wymiarach 40 x 20 metrów 
posiadać będzie pełny węzeł sanitarny, 
zaplecze sportowe i gastronomiczne 
oraz składane trybuny na 150 do 200 
miejsc. Oprócz tego w ramach inwesty-
cji powstanie bieżnia ze skocznią w dal, 
nowe ogrodzenie wokół szkoły oraz 
parking. Teren zielony zostanie wyrów-

nany, powstanie na nim plac zabaw dla 
dzieci i siłownia na otwartym powie-
trzu. W budżecie na 2018 rok przewi-
dziano 200 tys. zł na projekt. Prace bu-
dowlane miałyby rozpocząć się w 2019 
roku, a oddanie obiektu do użytku prze-
widywane jest na rok 2020.

- Cieszę się, że Rada Miasta pozy-
tywnie przyjęła w uchwale budżetowej 
na 2018 rok te dwie moje propozycje. Pla-
cówki edukacyjne kształtują przyszłe po-
kolenia, dlatego ważne jest, aby dyspo-
nowały odpowiednim zapleczem, a rolą 
samorządu jest im to w miarę możliwości 
zapewnić – mówi Bogusław Kośmider, 
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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

12-23 lutego – FERIE
 Wycieczki i zajęcia stacjonar-

ne organizowane przez Pałacyk 
„Sokół” i Dwór Dzieduszyckich 
w Radziszowie. W programie, 
m.in.: Centrum Wspinaczko-
we, Laser Park, wystawa klocków 
LEGO, Park Trampolin, Mu-
zeum Inżynierii Miejskiej, kręgle, 
teatr, kino, warsztaty serowarskie 
w  Chochołowie, zajęcia mydlar-
skie w Dworze, wycieczka do Ba-
lic i Muzeum Lotnictwa. Zapisy: 
osobiście lub telefonicznie pod nr 
12 276-34-64 (Pałacyk „Sokół”), 
12 256-31-18 (Dwór Dzieduszyc-
kich).

 Ferie na sportowo:
– Wodne Szaleństwo w Camenie 

(12, 15, 19, 22 lutego w godz. 
10.00-11.30) – zajęcia z in-
struktorem. Cena biletu: 15 zł. 
Zapisy do 9 lutego przez e-mail 
camena@ckis.pl lub tel. 12 256 
95 60 w.21.

– Camena Feryjna – 12-23 lute-
go (od pon. do pt.w godz. 8.00-
17.00. Cena biletu dla dzieci 
i młodzieży ponadgimnazjal-
nej (z legitymacją szkolną) – 
5 zł/1h.

 Zajęcia dla grup zorganizowa-
nych 

 CKiS zachęca grupy zorganizo-
wane do korzystania z Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej  Skawinie 

(ul. Konstytucji 3 Maja 4). Grupa 
wchodzi na zajęcia pod opieką oso-
by pełnoletniej. Cena biletu: 7 zł. 
Rezerwacja i zapisy od 5 lutego: 
osobiście w Dziale Sportu i Re-
kreacji, Hali Widowiskowo-Spor-
towej w godz. od 8.30 – 16.00 lub 
telefonicznie: 12 276 40 56; 784-
031-280.

 Zajęcia crossmintona, tanecz-
ne, szachowe, siatkówki i tenisa 
stołowego prowadzone przez tre-
nerów sekcji CKiS z w godzinach 
popołudniowych wg odrębnych 
grafików. Informacje pod nr tel. 12 
276 40 56.

………....…………………………….

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

 TEATR DZIECIOM: Czerwony 
Kapturek

 Bilety: 10 zł (ulgowy) i 15 zł (nor-
malny) do nabycia w kasach CKiS 
na Basenie „Camena” lub na godzi-
nę przed spektaklem w Pałacyku 
„Sokół”.

 18 lutego godz. 19.30 – Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Skawinie 
(ul. Konstytucji 3 Maja 4)

 Kabaret Nowaki 
 Bilety do nabycia: w kiosku na Base-

nie Camena, ul. Żwirki i Wigury 11 
oraz na www.kabaretowebilety.pl

Do 14 lutego br. trwa zbiórka pie-
niędzy na zabieg nienarodzonego jeszcze 
chłopca – Bruna Samborskiego. Cierpi na 
skomplikowaną wadę serca – HLHS – hy-
poplastic left heart syndrom. Jedynym ra-
tunkiem jest zabieg w Uniwersyteckiej 
Klinice w Munster w Niemczech. 

– Bez pomocy, mój synek umrze 
w chwili narodzin – apeluje z całych 
sił Anna, mieszkanka Skawiny mama 

chłopca. – Profesor Malec może urato-
wać mu życie, ale 14 lutego musimy sta-
wić się w klinice, by przygotować się do 
porodu. 350 tys. zł to kwota, jaką musi-
my zebrać, to cena za życie mojego dziec-
ka, dlatego błagam Wszystkich o pomoc.

Zbiórka prowadzona jest na stro-
nie www.siepomaga.pl/bruno-sam-
borski. 

(UMiG)

Do 14 lutego trwa zbiórka pieniędzy na zabieg

Maleńki Bruno potrzebuje pomocy

Na początku 2020 roku kierowcy 
będą mogli przejechać już całą obwod-
nicą Skawiny – do użytku zostanie od-
dany ostatni jej fragment, czyli odcinek 
od drogi krajowej nr 44 do drogi woje-
wódzkiej 953. Koszt wykonania tej czę-
ści to ponad 35 mln zł, z czego 85 proc. 
będą stanowić środki unijne w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego. 
Umowy na wykonanie końcowego etapu 
drogi 22 stycznia br. przekazał Marsza-
łek Województwa Małopolskiego Jacek 
Krupa. Już za dwa lata mieszkańcy Ska-
winy odetchną – cały ruch tranzytowy 
zostanie wyprowadzony poza miasto. Na 
początek 2020 roku zaplanowano koniec 
robót budowlanych przy trzecim i ostat-
nim odcinku obwodnicy.

– Dokończenie budowy obwodni-
cy Skawiny było i jest jednym z najważ-

niejszych zadań lokalnego samorządu. Ma 
ono niebagatelne znaczenie nie tylko dla 
wszystkich mieszkańców gminy Skawi-
na, ale również całego regionu. Obwodni-
ca przyczyni się do znacznego ograniczenia 
ruchu ciężarowego i tranzytowego w histo-
rycznym i zabytkowego centrum naszego 
miasta, poprawi bezpieczeństwo i komfort 
podróżujących, będzie stanowiła również 
dodatkowy, niezwykle istotny, czynnik po-
prawiający funkcjonowanie i konkurencyj-
ność skawińskich przedsiębiorstw – pod-
kreśla Paweł Kolasa, burmistrz Miasta 
i Gminy Skawina.

Nowe ronda i ścieżka dla rowerów
Jak wynika z planów, ostatni odcinek 

obwodnicy Skawiny ma mieć 2,3 km dłu-
gości. W ramach inwestycji między drogą 
krajową nr 44, a wojewódzką nr 953 zosta-

ną wybudowane dwa wiadukty (w miejscu 
skrzyżowania z drogą gminną) i powstaną 
dwa ronda, a wzdłuż całej trasy wytyczo-
na zostanie bezpieczna ścieżka rowero-
wa. Prace budowlane będzie prowadziła 
wyłoniona w przetargu firma Energo-
pol sp. z o.o. Przypomnijmy, że równo-
cześnie trwa budowa drugiego fragmen-
ty obwodnicy miasta – zakończenie prac 
zaplanowano na koniec br. Odcinek ten 
rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą 
Energetyków i kończy na skrzyżowaniu 
z ulicą Piłsudskiego (DK nr 44) – w sumie 
to ok. 2,2 km długości. Zgodnie z projek-
tem w jej ciągu przewidziano nowy most 
i jedno rondo. Koszt wybudowania tego 
odcinka to blisko 36 mln zł.

Finalnie długość całej obwodnicy 
Skawiny, czyli od ul. Krakowskiej do dro-
gi wojewódzkiej nr 953, będzie miała po-
nad 7 km długości. Jej całkowity koszt za-
mknie się w kwocie ok. 115 mln zł, z czego 
85 proc. stanowią środki unijne pochodzą-
ce z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (odcinek 1.) i aktu-
alnego RPO WM (odcinek 2. i 3.).

Uwaga! Utrudnienia w ruchu
W związku z postępującymi praca-

mi przy budowie obwodnicy Skawiny na 
DK 44 – ul. J. Piłsudskiego w Skawinie 
w miejscu planowanego skrzyżowania 
dróg, wprowadzony zostanie I etap cza-
sowej organizacji ruchu drogowego. Po-
legać będzie m.in. na wygrodzeniu po-
boczy drogi krajowej z ograniczeniem 
prędkości na tym odcinku drogi. Dla ru-
chu pojazdów pozostanie cała dotych-
czasowa szerokość jezdni DK 44.

(UMiG)

Jednostkom Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu Gminy Skawi-
na przekazano 12 kompletów zesta-
wów ratownictwa medycznego R-1 
wraz z kompletem szyn Kramera, de-

skami ortopedycznymi oraz opatrun-
kami WaterJel w torbie, a także dwa 
defibrylatory. Sprzęt  zakupiony zo-
stał  w ramach programu Ministerstwa 
Sprawiedliwości – Funduszu Pomo-

cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Po-
stpenitencjarnej. Łączna jego wartość 
wyniosła 71 900,35 zł z czego środki 
Funduszu stanowiła kwota 69 959,04 
zł, natomiast pozostałe środki w wyso-
kości 1941,31 zł pochodziły z budżetu 
Gminy Skawina. 

Zakupiony sprzęt ratowniczy 
przekazano następującym jednost-
kom OSP:
– Borek Szlachecki – 1 zestaw
– Jaśkowice – 2 zestawy oraz defibry-

lator AED
– Kopanka – 1 zestaw
– Krzęcin – 1 zestaw
– Radziszów – 2 zestawy
– Rzozów – 1 zestaw
– Skawina I – 1 zestaw oraz defibry-

lator AED
– Skawina II – 2 zestawy 
– Wola Radziszowska – 1 zestaw.

(UMiG)
W imieniu Ministra Sprawiedliwości sprzęt uroczyście przekazał Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski 
15 stycznia br. w sali obrad w skawińskiego Ratusza. Fot. UMiG

Umowy na wykonanie końcowego etapu drogi przekazał Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek 
Krupa. Fot. UMiG

Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Skawina

 Jednostki otrzymały nowy sprzęt ratowniczy

Ostatni odcinek obwodnicy Skawiny

Już za dwa lata zostanie oddany do użytku
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POZIOMO:
 2) znany prezenter, niedawno 

świętował 70-te urodziny
 4) preparat kosmetyczny lub 

nadzienie do ciastka
 7) kluski ziemniaczane
 8) może być napędowy, jak 

i słonecznikowy
 9) ozdoba lub ochrona szyi
11) słynne paryskie muzeum 
13) wada towaru, rysa
15) powoduje zapłon w silniku
18) choroba z silnymi napadami 

duszności
19) wolne stanowisko w firmie
20) roleta, kotara
24) sztuczna nawierzchnia bieżni
27) kościelna mównica
30) potajemne oskarżenie
31) wysokoprocentowy alkohol 

otrzymywany w procesie 
destylacji wina

32) siłacz, mocarz

PIONOWO:
 1) w nim klaun i treser
 2) drobny gryzoń
 3) bohaterka „W pustyni i w puszczy”
 4) belka na dnie kadłuba statku
 5) miłośnik zimowych kąpieli 

w lodowatej wodzie
 6) 1000 milimetrów
10) epidemia
12) indiański namiot
13) początek biegu
14) artysta na scenie
16) podstawowy składnik czekolady
17) popularny model Opla
21) góry w Ameryce Południowej
22) odblask pożaru
23) amerykańska agencja kosmiczna
25) angielska miara gruntu
26) dźwięk, brzmienie
28) cierpienie psychiczne lub fizyczne
29) służy do łączenia blach

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – marzenie polskich sportowców.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz prześlij rozwiązanie do 6.02.2018 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 

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

Do wygrania vouchery o wartości 100 zł
do Camena Kosmetyka i Masaże

w Centrum Sportu i Kultury w Skawinie
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

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Nie pytaj, co daje ci życie. Zapytaj, co ty dajesz!
 Alfred Adler (1870-1937) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog
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PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie

Krakowa
KONTAKT:

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

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

GALERIA SKAWINA zmieniła się dla WAS!

Do zobaczenia w Galerii Skawina!

Dzieci zapraszamy do nowej TECZOWEJ KRAINY, gdzie czekają na nie: zabawa edukacyjna z MAGICZNYM 
DYWANEM (52 gry), wielki DMUCHANIEC DO SKAKANIA i wiele innych atrakcji również dla maluszków.

 
Wszystkich Klientów zachęcamy do odwiedzenia MARKETU CHIŃSKIEGO W NOWEJ ODSŁONIE. 

Znajdą tu Państwo w PROMOCYJNYCH CENACH UBRANIA, OBUWIE  
a także inne niezbędne AKCESORIA DLA DOMU I ZWIERZĄT.

 
Panie szczególnie powinny zajrzeć do LEJDIS – SKLEPU Z GALANTERIĄ. W sklepie znajduje się 

wszystko o czym marzy każda kobieta tj. BIŻUTERIA, TORBY, PORTFELE, PASKI. 


