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Niepubliczne Przedszkole
„Centrum Maluszek”
Ul. Obozowa 41a/4 Kraków

Niepubliczny Żłobek
„Centrum Maluszek”

Ul. Szuwarowa 4/64 Kraków

Dzieci to nasza pasja!

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

tel. 608 38 15 99

www.centrum-maluszek.pl
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Wybory samorządowe 2018 – niedziela 21 października

Tym razem bez wyborów
do rad dzielnic
W listopadzie br. dobiega końca
czteroletnia kadencja władz samorządowych w naszym kraju, dlatego
już za niewiele ponad miesiąc odbędą
się wybory, w których wybierać będziemy prezydentów i burmistrzów
miast, wójtów, radnych miejskich,
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Termin głosowania wyznaczony został na niedzielę 21 października. W sytuacji, gdy potrzebna będzie
druga tura głosowania (np. w przypadku wyborów prezydentów czy
burmistrzów), odbędzie się ona dwa
tygodnie później, tzn. 4 listopada.
Kraków podzielony został na
siedem okręgów, składających się
z dwóch lub trzech dzielnic, z których wybranych zostanie 43 członków Rady Miasta Krakowa.
Dzielnica VIII Dębniki znalazła
się w okręgu nr 3 wraz z dzielnicami VI Bronowice i VII Zwierzyniec.
To zmiana w porównaniu z wyborami
sprzed czterech lat, kiedy to „ósemka”
tworzyła okręg z dzielnicami X Swoszowice i XI Podgórze Duchackie.
Tym razem wraz z wyborami prezydenta Krakowa i radnych miejskich
nie odbędą wybory do rad dzielnic.
Przed kilkoma miesiącami Sejm znowelizował Kodeks wyborczy, a jedna
ze zmian zakłada zakaz organizowania wyborów do rad dzielnic z innymi
wyborami i referendami. W związku
z tym pojawił się projekt przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic
4 listopada, wraz z drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa (jeśli do
niej dojdzie). Wydawało się to realne,

gdyż jeszcze w czerwcu Państwowa
Komisja Wyborcza przesłała opinię,
że taka możliwość istnieje. Jednak
po dwóch miesiącach PKW poinformowała o błędzie, który wkradł się
do poprzedniego pisma, a ostateczna opinia mówi, że wyborów do rad
dzielnic nie można przeprowadzić
wraz z innymi wyborami samorządowymi.
Na obecną chwilę termin wyborów do rad dzielnic nie jest znany.
Mówi się, że odbędą się one w grudniu, być może w pierwszą lub drugą
niedzielę miesiąca.
Decyzja Sejmu o rozdzieleniu
terminu wyborów samorządowych
i dzielnicowych sprawia, że istnieje możliwość, by Krakowianie w kilkutygodniowym odstępie czasu aż
trzykrotnie zapraszani byli do urn
wyborczych (wybory samorządowe,
ewentualna druga tura wyborów prezydenckich i wybory do rad dzielnic). To rodzi uzasadnioną obawę
o frekwencję w tych ostatnich. Nie
tak dawno, bo w 2011 roku wybory
do raz dzielnic przeprowadzane były
oddzielnie i frekwencja była w nich
bardzo niska. W skali miasta sięgnęła kilkunastu procent, były okręgi,
w których głosowało kilka procent
uprawnionych, a „rekordzista” uzyskał mandat radnego otrzymując tylko 21 głosów. Z kolei przed czterema
laty wybory zorganizowane zostały razem i frekwencja w większości
okręgów wynosiła od 30 do 40 procent.
(red)

Infolinia 500+ i 300+
W godzinach od 7.40 do 18.00 pod
numerem (012) 616 50 00 można uzyskać informacje na temat świadczenia
wychowawczego „Rodzina 500+” oraz

świadczenia „Dobry Start” – tzw. wyprawki 300+.
Szczegółowe informacje na stronie
www.sprawyspoleczne.krakow.pl.  (UMK)

Nowe Centrum Obsługi Mieszkańców
Wodociągów Miasta Krakowa
Od września przy ulicy Senatorskiej 9 działa zintegrowane Centrum
Obsługi Mieszkańców Wodociągów Miasta Krakowa. Nowoczesny
system obsługi umożliwia sprawne
i szybkie załatwienie spraw związanych m.in. z zawarciem umów
o świadczenie usług, uzyskaniem
informacji technicznej, czy uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Centrum i wewnętrzny parking są
w pełni przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych, zapewnia
również w razie konieczności pomoc
asystenta.
Godziny otwarcia Centrum: w poniedziałki od godziny 7.00 do 17.00,
a w pozostałe dni robocze od 7.00 do
15.00.
(UMK, red)

Karta Krakowska

Szansa na atrakcyjne zniżki

Od lipca br. mieszkańcy Krakowa
oraz osoby, które płacą w tym mieście
podatki, mogą składać wnioski o wydanie Karty Krakowskiej. Do 7 września
wpłynęło ich niemal 100 tysięcy. Wnioski można składać w formie papierowej
i elektronicznie.
Od sierpnia, mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską mogą kupić
bilet okresowy komunikacji miejskiej
z 20-procentową zniżką. Miejskie instytucje kultury, muzea oraz galerie
również przygotowały bonusy dla posiadaczy Karty. Do Programu włączają
się też komercyjni partnerzy, jak m.in.
Park Wodny, Krakowski Klub Jazdy
Konnej, Centrum Rehabilitacji Arcus
Care. Oferta jest zróżnicowana, bo są to
partnerzy działający w przestrzeni rozrywki, kultury, zdrowia, sportu czy gastronomii. Od przyszłego roku miesz-

kańcy mogą liczyć również na bonusy
od Krakowskiego Biura Festiwalowego,
krakowskich teatrów oraz miejskich instytucji sportowych.
Warto więc złożyć wniosek o Kartę
Krakowską i pytać o rabaty, które z tytułu jej posiadania przysługują.
Przypominamy, że rejestracja na
stronie internetowej www.kk.krakow.pl to najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia wniosku o Kartę
Krakowską. Warto pamiętać, że można dokonać wyboru, co ma być nośnikiem uprawnień i ulg wynikających
z Karty Krakowskiej. Może to być
nowa Karta Krakowska w formie mobilnej i plastikowej, albo dotychczasowe nośniki biletów: Krakowska Karta
Miejska, Krakowska Karta Rodzinna, Małopolska Karta Aglomeracyjna
lub legitymacje studenckie. Składa-

jąc wniosek, mieszkańcy decydują też
o sposobie odbioru Karty – przesyłka
kurierem lub odbiór osobisty w jednym z sześciu Punktów Sprzedaży Biletów MPK SA w Krakowie.
Wnioski w formie papierowej można
składać w 30 punktach na terenie całego
miasta - wykaz na www.kk.krakow.pl.
Informacje o KK można też uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię:
12 254 14 00 (pon-pt 8.00–20.00).
(UMK, red)

Dla uczniów Krakowa i podkrakowskich gmin

Bezpłatna komunikacja
Od września br. uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu kilkunastu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska będą mogli korzystać
z bezpłatnej komunikacji od września do końca czerwca.
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gmin Metropolii Krakowskiej uczy się obecnie około
25 tysięcy dzieci. Koszty wprowadzania ulgi szacowane
są na około 1,2 mln złotych rocznie i zostaną zrekompensowane przez gminy które wprowadziły bezpłatną
komunikację.
Porozumienie zawarły miasta i gminy: Kraków, Skawina, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca, Wieliczka,
Zielonki, Świątniki Górne, Czernichów, Liszki, Mogilany, Niepołomice, Michałowice, Wielka Wieś.
(UMK, red)

Program Aktywności Lokalnej
Warsztaty twórczości, majsterkowania, krawieckie,
Klub Malucha, nauka języków obcych i warsztaty kulinarne – to tylko część zajęć z których mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa w ramach Programu Aktywności Lokalnej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji na www.mops.
krakow.pl.
(UMK)

Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej
MCIW działa od marca ubiegłego roku w Krakowie przy
alei Beliny-Prażmowskiego 49a/2 od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–15.00.
Biuro udziela nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej oraz pozaprawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku: zdarzenia komunikacyjnego, wypadku
w pracy lub w rolnictwie, przestępstwa bądź wykrocze-

nia, błędem medycznym, klęską żywiołową, innym nieszczęśliwym zdarzeniem wywołującym szkodę, ale także
sportowcom poszkodowanym w wyniku urazu sportowego
doznanego w trakcie zawodów sportowych lub treningów.
Kontakt telefoniczny: 12 307 01 33, adres mailowy: kontakt@mciw.pl. Więcej o MCIW na www.mciw.pl.
(UMK, red)

Grupa wsparcia dla seniorów
W Centrum Obywatelskim w Krakowie powstała grupa
wsparcia dla seniorów potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu
problemów życiowych, emocjonalnych lub innych sytuacji kryzysowych. Seniorzy mogą liczyć na bezpłatną pomoc psychologa

oraz kompetentnych członków grupy. Spotkania odbywają się raz
w miesiącu, w Centrum Obywatelskim w Krakowie, przy ul. Reymonta 20, wejście LE od ul. Reymana (I piętro, sala 1W040). Bliższych informacji udziela Anna Kowalik, tel. 513 043 541. (UMK)

3

www.kropka-gazeta.pl

REKLAMA

N

ikt oczywiście nie rozpalał
w piecu, bo wszyscy zaraz
wychodzili z domu. Jedni do
pracy, inni do szkoły. Byłem
najmłodszy, więc wracałem pierwszy.
Spadał na mnie obowiązek ogrzania
mieszkania. Zimno w mieszkaniu mobilizowało. Wygrzebanie popiołu, stara
gazeta i odrobina drewna na rozpałkę
i oczywiście węgiel. Równie oczywiste
było też to, że na nagrzanie pieca trzeba
było poczekać, a w tym czasie pilnować,
żeby ogień nie zgasł. Osobną przygodą było korzystanie z łazienki i toalety.
Oba pomieszczenia nie były ogrzewane. Dużo frajdy, zwłaszcza w zimowe
noce i ranki. Kąpiel brało się szybko,
bo woda traciła odpowiednią temperaturę jeszcze zanim się do niej weszło.
W pewnym momencie rodzice zainstalowali w łazience piecyk gazowy
do ogrzewania (oprócz tego do podgrzewania wody). Było to dość przaśne urządzenie. Metalowe pudło, które nie trzymało ciepła, za to wyżerało
z łazienki tlen, bo ogrzewało pomieszczenie otwartym ogniem. Korzystanie
z tego wynalazku było ciągłym wyborem pomiędzy wyziębieniem organizmu, a uduszeniem się. Potem przeprowadziłem się. To też była XIX wieczna
kamienica z piecami, ale były one wyposażone w elektryczne grzałki. Byłoby może nawet dobrze, gdyby nie fakt,
że piece miały osobny licznik, który
włączał się jedynie w nocy i na godzinę
w dzień. Tymczasem był to przełom lat
70. i 80., doba peerelowskiego kryzysu energetycznego. Władze wydawały
przedziwne komunikaty o „stopniach

Wolnoć Tomku w swoim domku
Czyli komfort bez względu na aurę
Przez pierwsze dwadzieścia lat życia mieszkałem w kamienicy z piecami na
węgiel. Z dzisiejszej perspektywy to był kawał miejskiej, a właściwie chłopięcej
przygody. Jesienią i zimą ranki były nader rześkie, żeby nie powiedzieć zimne.
zasilania”, a owe stopnie zasilania nader często oznaczały, że zostanie wyłączony prąd i to najpewniej wieczorem,
gdy piece miały zacząć grzać. Miało być
lepiej, a wyszło…
Potem zamieszkałem w budynku
z centralnym ogrzewaniem, co w latach
80. wcale nie oznaczało rozwiązania
problemów deficytu ciepła w mieszkaniu. Kaloryfery były rozmieszczone
dość dziwacznie. Na klatce schodowej
na każdym półpiętrze było chyba ze
trzydzieści żeberek, co powodowało, że
człowiek po wejściu na trzecie piętro
był obficie spocony. W mieszkaniach
kaloryfery miały dużo mniej żeberek,

a do tego zawory stale się psuły. Mieszkańcy nie mieli więc właściwie żadnego
wpływu na temperaturę w mieszkaniu.
Do tego dochodziła nietrzymająca ciepła wielka płyta i fabrycznie nieszczelna stolarka okienna. Jedno i drugie prosto z tzw. fabryk domów. Było więc raz
za ciepło, raz za zimno, a jedynym plusem było to, że temperatura we wszystkich pokojach była taka sama.
Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie, gdyż sprawne kaloryfery
z działającymi zaworami dają możliwość prawie dowolnej regulacji temperatury. Pozostaje jeszcze problem
wiosennych i jesiennych kaprysów po-

gody. Zdarza się, że sezon grzewczy
jeszcze się nie zaczął, a tu akurat jesień
przyszła wcześniej, albo przedwiośnie
się przedłuża, a kaloryfery już chłodne.
No i tutaj mamy dobrą wiadomość. Ot
tak, bez żadnego problemu możemy
mieć ciepło przez cały rok. Takie właśnie rozwiązanie jest w ofercie usługi
Ciepło dla Krakowa i co ważne, można je mieć niewielkim kosztem. Propozycja polega na tym, że administrator
budynku decyduje, przy jakiej temperaturze ciepło popłynie do mieszkań
i to niezależnie od pory roku, mając
na uwadze charakterystykę budynku
i oczekiwania mieszkańców.

Warunkiem uruchomienia tej
usługi jest posiadanie układu centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku.
Sam wybór tej propozycji nic nie
kosztuje. Płacimy jedynie za realnie
wykorzystane ciepło. Nad właściwym
działaniem usługi czuwać będzie automatyka pogodowa, która w odpowiednim momencie włączy dostawę ciepła
do naszego budynku lub ją wyłączy.
Woda w sieci i tak jest ciepła przez cały
rok, bo MPEC nawet w lecie dostarcza
ciepłą wodę do łazienek. Jest tylko jeden szkopuł. Usługa dostępna jest dla
całego obiektu a nie dla poszczególnych mieszkań, dlatego uruchomiana jest na wniosek Zarządcy. Gdy już
to nastąpi, to żegnajcie skutki późnomajowych przymrozków, czy też wilgotno-chłodnych dni wrześniowych.
Nawet, gdy gorąca woda znajdzie się
już w domowych rurach, to ciągle jest
jeszcze zawór przy kaloryferze. Można
go odkręcać i grzać, albo nie odkręcać
i nie grzać. Wolnoć Tomku w swoim
domku!
Paweł Korfel

Ciepło przez cały rok – Komfort bez czekania!

www.cieplodlakrakowa.pl
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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

Pożegnanie lata - Święto Dzielnicy VIII Dębniki

Rodzinny Ogród Działkowy Dębniki

I tym razem pogoda nie zawiodła

Obchodzi jubileusz 85-lecia istnienia

1 września mieszkańcy dzielnicy
żegnali lato w Parku Dębnickim przy
ulicy Praskiej 22. Święto Dzielnicy organizowane jest co roku przez Radę
Dzielnicy VIII Dębniki oraz Centrum
Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie. Tym razem była to ostatnia impreza organizowana przez Radę Dzielnicy
VIII w obecnym składzie, kończą się
bowiem kadencje dotychczasowych samorządów.
Pogoda dopisała, wiec od godziny 15.00 park wypełnił tłum ludzi. Na
dzieci, jak i na dorosłych czekały liczne
atrakcje przygotowane przez organizatorów. Najmłodsi mogli pobawić się na
dmuchańcach, puszczać bańki mydla-

W tym roku Rodzinny Ogród
Działkowy Dębniki obchodzi 85-lecie
istnienia. W spotkaniu, tym razem jubileuszowym, które z okazji Dnia Działkowca odbywa się w ostatni weekend
sierpnia, uczestniczyli też między innymi przedstawiciele władz miasta Krakowa: prezydent Jacek Majchrowski,
przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radni miejscy
i dzielnicowi. Po mszy świętej i symbolicznym pobłogosławieniu plonów był
czas na gratulacje i przekazanie na ręce
na ręce prezes ROD Dębniki Ewy Błachut pamiątkowych pucharów oraz listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu.
Dyplomami i nagrodami rzeczowymi
wyróżniono działkowców, którzy w sposób wyjątkowy uprawiają swoje działki.
Przypomnijmy, ogród powstał
w 1933 roku ramach pomocowych pro-

ne, wykonać ozdoby z filcu, dowiedzieć
się o dawno zapomnianych sposobach
przygotowania żywności w Osadzie
Słowian, zagrać w gry podwórkowe czy
uczestniczyć w konkursach z nagrodami. Dzięki sponsorom imprezy dorośli,
mogli m.in. skorzystać z porad medycznych i zajęć sportowych. Uczestnicy zostali obdarowani gadżetami, upominkami, słodyczami i owocami.
Duże zainteresowanie wzbudzały
pokazy jednostek strażackich, policji,
straży miejskiej.
Atrakcją było też fotoatelier, gdzie
można było sobie zrobić zdjęcie w najbardziej wymyślnym przebraniu.
(red)

gramów dla bezrobotnych, przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Biura
Funduszu Pracy na ówczesnych nieużytkach obejmujących doły pocegielniane, stawy, moczary i bajora stopniowo zasypywane popiołami i śmieciami
z miasta. Jest najstarszym ogrodem
w Krakowie. Składa się z czterech części. Największa, licząca 277 działek, to
Praska - Gen. Zielińskiego. Pozostałe
to trzy małe ogrody: Zielna, Szwedzka i Rozdroże. W sumie 320 działek, co
stanowi 402 członków PZD.
Ogród Dębniki jest terenem otwartym, a to oznacza, że każdy może tu pospacerować, odetchnąć świeżym powietrzem, nacieszyć oko pięknem zieleni
i kolorowych kwiatów.
Więcej o ogrodzie na stronie
www.rod-debniki.pl.
 Renata Piętka, radna Dzielnicy VIII Dębniki

Fot. red.

Park Dębnicki

Czy zyska ogród zabaw dla dzieci?

Na scenie można było podziwiać występy dzieci i młodzieży czy wysłuchać koncertu piosenki aktorskiej
i wspólnie zaśpiewać z aktorem Teatru Bagatela Krzysztofem Bochenkiem.

Fot. red.

Zgromadzoną publiczność do tańca zachęcały zespoły Latające Talerze i Ahaju Fusion Boliwia (na zdjęciu).

Park Dębnicki jest jednym z najmłodszych parków
Krakowa. Założono go dopiero w 2003 roku. Położony jest
na terenie Dzielnicy VIII Dębniki i zajmuje powierzchnię
niespełna 5 ha. Zaprojektowany został przez pracowników
Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Składa się z dwóch części przedzielonych terenem
przemysłowym. Na tyłach parku znajduje się neorenesan-

sowy pałac Lasockich – rodziny, która około sto lat temu
przekazała Krakowowi teren pod budowę parku. W dwudziestoleciu międzywojennym na tym terenie znajdował
się zakład dla ubogich chłopców prowadzony przez braci
Albertynów.
To piękne, ciekawie ukształtowane miejsce na spacer
i wypoczynek. Brak w nim jednak wciąż placu zabaw dla
dzieci, o który zabiegają mieszkańcy tej okolicy. Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie zapewnia jednak, że plac
powstanie jeszcze w tym roku.
- Czekamy na przesunięcia środków, bo jedyna oferta złożona w przetargu przekroczyła nasze środki przeznaczone na
realizację tego zadania. Wszystkie prace mają być zakończone
do grudnia bieżącego roku – informuje Aleksandra Mikolaszek z zespołu „Kraków w zieleni” ZZM.
Do tych obietnic sceptycznie odnosi Krzysztof Gacek
– radny, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
- Realizacja placu zabaw w parku Dębnickim ciągnie się od
lat. To zwycięski projekt dzielnicowego budżetu obywatelskiego z roku 2014. Termin realizacji z rozmaitych względów był
wielokrotnie przekładamy – mówi radny Krzysztof Gacek.
- Szczerze mówiąc nie wierzę, że uda się jeszcze w tym roku
(rp)
zrealizować to zadanie. Obym się mylił.

Ulica 8 Pułku Ułanów

Będzie nowy przetarg

W ramach kina plenerowego Święto Dzielnicy VIII zakończył pokaz filmu „Zakazane piosenki” w reżyserii
L. Buczkowskiego z 1946 r. 
Fot. Grażyna Morbitzer, Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Niemal o drugie tyle niż zaplanowano chciała za zaprojektowanie i budowę ulicy 8 Pułku Ułanów firma, która jako
jedyna zgłosiła się w przetargu zorganizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Jej oferta była większa o ok. 25 mln
zł niż zakładany koszt. Postępowanie zostało unieważnione.
To już drugie w tym roku podejście do wyłonienia firmy, która miała zaprojektować i wybudować ulicę 8 Pułku Ułanów.
W najbliższych tygodniach, po przygotowaniu specyfikacji, ZIM w Krakowie ogłosi nowy przetarg. Tym razem
przedmiotem będzie przygotowanie dokumentacji projek-

towej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania
(ZRID). Dopiero w kolejnym etapie zostanie ogłoszony
przetarg na samą budowę tej ulicy.
Przypomnijmy: ulica 8 Pułku Ułanów ma docelowo połączyć ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego. Będzie to tzw. droga zbiorcza - po
jednym pasie w każdą ze stron i drogą rowerową. W ramach
zadania powstaną również chodniki, przebudowana zostanie
infrastruktura techniczna.
(UMK, red)

5

www.kropka-gazeta.pl

Komunikacja, zdrowie, rekreacja

Trzy powody do dumy
▶ Rozmowa z Kazimierzem Barczykiem
– wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego
funkcjonujące obecnie w starych, ponad stuletnich budynkach, często
w złym stanie technicznym, bez zaplecza technicznego, gospodarczego
i bez dobrego dojazdu oraz miejsc postojowych. Szpital Uniwersytecki
w Prokocimiu to pod każdym względem nowa jakość i gwarancja dla
pacjentów leczenia w doskonałych warunkach.
Kiedy zatem otwarcie noNowy Szpital Uniwersytecki
wego Szpitala Uniwersyteckiego?
w liczbach:
– Nowy szpital bę– 925 łóżek, w tym 24 w szpitalnym
dzie gotowy do odbiorów
oddziale ratunkowym
w pierwszym kwartale
– 24 sale operacyjne (w tym
2019 r. i do końca przyszłedwie sale hybrydowe oraz
go roku będzie doposażany.
dwie dostosowane do
Na mój wniosek za 250 mln
instalacji telemanipulatorów
złotych przekazanych przez
chirurgicznych)
Samorząd Województwa
– 27 poradni specjalistycznych
Małopolskiego instalowana
– 1265 miejsc parkingowych
jest obecnie pierwsza część
sprzętu. Zacytuję przekazy
medialne: „szpital będzie
wyposażony, jak stacja kosmiczna”. To wiele mówi o nowym szpitalu.

Dobiega końca kolejna Pana kadencja w Sejmiku Województwa kich Małopolan na usprawnienie komunikacji międzydzielnicowej
Małopolskiego. Cztery lata temu, przed wyborami samorządowymi w Krakowie i z Krakowem jest Szybka Kolej Aglomeracyjna.
2014 na pytanie o to, co trzeba zrobić, by polepszyć jakość transportu
w Małopolsce odpowiedział Pan: „Niewątpliwie najważniejszą kwe- Drugi Pana priorytet to temat, który dotyczy każdego, to oczywiście
stią jest budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. To część przygoto- zdrowie. Dla mieszkańców prawobrzeżnego Krakowa niezmiernie ważwywanego przez Samorząd Województwa planu zrównoważonego nym udogodnieniem będzie nowy Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu.
rozwoju transportu zbiorowego Małopolski. Musimy patrzeć cało– Od momentu, kiedy pojawiła się ta kwestia, czyli od 2012 roku,
ściowo na ogromną infrastrukturę kolejową i tramwajową w Krako- zabiegałem o uzyskanie realnego wsparcia finansowego dla tej inwestywie i wokół niego, bowiem ułatwi ona mieszkańcom, przyjezdnym cji. Będzie to największy spośród budowanych obecnie w Polsce i w Eui turystom łatwiejsze skomunikowanie z Krakowem.”. Na jakim eta- ropie szpitali. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mld zł, dlatego tak ważne
pie znajduje się to tak istotne przedsięwzięcie?
było jej lobbowanie i pozyskania odpowiednich środków na realizację.
– Szybka Kolej Aglomeracyjna, to mój priorytetowy projekt, Obok Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego będzie to jedyny publiczz którego jestem szczególnie dumny. Zmierza on do usprawnienia ny szpital dla tej części Krakowa, w której mieszka przecież pół miliona
ruchu w całej Małopolsce, z głównym węzłem w Krakowie. W jego osób. To właśnie do Prokocimia przeniosą się kliniki z ulicy Kopernika
ramach modernizujemy dotychczas istniejące linie i przystanki,
a także budujemy nowe. Niedawno udało się uruchomić połączenie SKA do Skawiny. W przyszłości będzie ono dalej rozwijane – do
Suchej Beskidzkiej i Zakopanego
oraz do Oświęcimia. Dzięki nowo
wybudowanej łącznicy kolejowej,
do ścisłego centrum można się
dostać z południowego Krakowa
w kilkanaście minut. W pół godziny do Nowej Huty, albo na lotnisko Balice. Nie da się szybciej dojechać samochodem z Dębnik, czy
z Ruczaju, zwłaszcza w godzinach
szczytu. Powstały nowe przystanki
m.in. Sanktuarium – tuż przy CH
Zakopianka. Można tam bezpłatnie zaparkować, a dalej pojechać
SKA. Pociągi nie stoją na światłach, są szybkie, wygodne i nowoczesne, dlatego nadzieją wszyst- Park Białe Morza - zaznaczono planowany obszar o powierzchni około 135 hektarów w pobliżu Centrum JP II.

Ostatnio mówi się sporo o Parku Białe Morza. To nowa zielona inwestycja w tej części miasta.
– Wracam do projektu, którego założenia przekazałem prezydentowi Krakowa jeszcze w 2014 roku. Chodzi o około 135 hektarów
położonych między dwoma wielkimi dzielnicami miasta – Podgórzem i Borkiem Fałęckim. Białe Morza to teren trzy razy większy
od Błoń. Obszar poprzemysłowy, zdegradowany i wymagający rekultywacji. To jednak miejsce o ogromnym potencjale rekreacyjnym
i wypoczynkowym. Projekty spotkały się z dużą przychylnością mediów.Wydzierżawienie 30 hektarów na pole golfowe, nie powinno
wstrzymywać realizacji projektu.
Czy jest szansa by teraz sprawy ruszyły z miejsca?
– Wszystko przemawia za tym, by teren ten stał się zieloną perłą
prawobrzeżnego Krakowa. Pole golfowe, będące jego częścią, może
być dodatkowym atutem tego parku. Odpowiednio wykorzystana
przestrzeń między sanktuariami, dzięki budowie ścieżek spacerowych, rowerowych i innych inwestycji służących rekreacji, przyczyni
się do powstania parku idealnego zarówno dla mieszkańców Krakowa
jak i dla wielomilionowej rzeszy turystów, których wizyta w naszym
mieście ma charakter religijny. Będę dumny, gdy plan ten zostanie
zrealizowany. Jest to całkiem realne, bo na rekultywację poprzemysłowego terenu można pozyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej
w wysokości nawet do 85 procent wartości inwestycji. Realizacja projektu może stać się wzorcowym przykładem rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych.
To przyszłość.Teraźniejszość to doprowadzenie do szczęśliwego zakończenia budowy Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czuje
Pan dumę z tego dokonania?
– Uniwersytet Jagielloński, najstarsza polska uczelnia wyższa, to
dobro całego Narodu. Duma Europy, bo międzynarodowy prestiż tej
uczelni uznawany był od wieków. Kampus robi wielkie wrażenie. Jest
piękny i nowoczesny. Miło mi, że jest w tym i moja cegiełka. To efekt
wielu lat starań. Byłem autorem ustawy o dofinansowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki temu powstało dwa razy więcej przestronnych sal wykładowych, laboratoriów oraz pracowni. W znakomitych warunkach, na wysokim poziomie kształci się w nich prawie
20 tysięcy studentów. Dzięki inwestycjom Kampus UJ łączy w sobie
tradycję z nowoczesnością. Teraz śmiało można mówić, że Kampus
UJ jest polską i europejską dumą. Moją także, zwłaszcza że za wieloletnie zabiegi w tej materii otrzymałem, obok premiera Jerzego Buzka
i prezydenta Jacka Majchrowskiego, złoty medal „Scientiae et Tempori Futuro” – „Dla nauki, dla przyszłości”.
Dziękuję za rozmowę
Renata Piętka
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/lubieSkawine

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

Tylko
w sytuacjach
gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w wyjątkowych
Skawinie

Od 19 września w godzinach od 22.00 do 5.00

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że 29 sierpnia br. Rada
Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę
Nr XLVI/621/18 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Po zasięgnięciu opinii jednostek
pomocniczych gminy zadecydowała o wprowadzeniu na terenie Miasta

2 Wersje znaku

i Gminy Skawina zakazu sprzedaży
napojów alkoholowych w godzinach
od 22.00 do 5.00. Uchwała wchodzi
w życie 19 września br.
Ograniczenie dotyczy jedynie
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, w tym punktów sprzedaży na stacjach paliw, nie ma
natomiast zastosowania do placówek

można zastosować wersji podstawowej znaku
gastronomicznych posiadających ze- dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem
prawej stronie.KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
zwolenia na sprzedaż napojów alko- poCENTRUM

holowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Podjęta została też uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skawina miejsc
sprzedaży, podawania napojów alkoholowych oraz uchwała w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Skawina.
Więcej informacji na www.gminaskawina.pl.
(UMiG)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018

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

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
ZAPISY NA ZAJĘCIA
W SEKCJACH SPORTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH
Szczegóły na www.ckis.pl




Od 16 do 22 września – po raz trzeci w Skawinie
W dniach 16–22 września w ponad
2000 miastach organizowany jest European Mobility Week, czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Skawina po raz trzeci
bierze udział w akcji. Kampania ETZT
promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport

multimodalny (połączenie różnych gałęzi transportu).
22 września br. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie organizuje wydarzenie,
w którym będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Skawina. Rozpocznie się paradą rowerową ulicami
miasta (godz. 15.00), następnie uczestnicy przystąpią do konkursów (godz.





Prace modernizacyjne i naprawcze

Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Do 20 października br. zarządca infrastruktury kolejowej Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdraża kolejne
zmiany czasowe do rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 2017/2018. Zmiana rozkładu nastąpi między innymi na
liniach kolejowych nr 94/97/98/99 –
Kraków Płaszów – Skawina – Sucha
Beskidzka – Chabówka – Zakopane.

16.30–18.30). Na płycie rynku powstanie
tor przeszkód dla rowerzystów, rozmieszczone będą stoiska zaproszonych firm oferujących sprzedaż rowerów, hulajnóg oraz
innych urządzeń transportu osobistego.
Informacji o wydarzeniu udziela: Roman Gdula – oficer pieszo-rowerowy,
e-mail: oficerrowerowy@gminaskawina.pl,
tel.: 12 2770 178.
(UMiG)

Ze względu na prace modernizacyjne i budowę Trasy Łagiewnickiej w połączeniu Kraków Bonarka
– Skawina, okresowo do 17 października od poniedziałku do środy w godzinach 11.20–16.30, nastąpi przerwa w ruchu pociągów na odcinku
Kraków Bonarka – Skawina – Radziszów.

Do 20 października br. zaplanowano kontynuację całodobowej przerwy
w ruchu pociągów na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka. Przewóz podróżnych odbywał się będzie zastępczą
komunikacją autobusową na odcinku
Kraków Płaszów - Sucha Beskidzka/
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona
i z powrotem.
Zmieniony rozkład jazdy pociągów ze Skawiny: www.gminaskawina.
pl oraz www.rozklad-pkp.pl.
(UMiG)







AKADEMIA ROZRYWKI
C Z Y L I N AU K A P O P R Z E Z Z A B AW Ę !
II piętro w Galerii Skawina
Obowiązują zapisy telefonicznie:

WARSZTATY ROBOTYKI
tel. 600 667 595

TĘCZOWA KRAINA ZABAW

- ODRABIANIE LEKCJI - MAGICZNY DYWAN - 52. GRY LOGICZNE,
RUCHOWE, ZRĘCZNOŚCIOWE, INTERAKTYWNE

tel. 604 460 083

TANIEC BALET-DEBIUT
tel. 533 266 693

ZAPRASZAMY!
Galeria Skawina, ul. 29-go Listopada 21, 32-050 Skawina,
e-mail: biuro@galeriaskawina.pl, tel. 12 291 00 04 , polub nas na Facebooku



23 września - Skawiński Obszar Gospodarczy w Kopance
ZAWODY SPORTOWE „POKONAJ FOCHA”
Szósta edycja imprezy dla dzieci, dorosłych i całych rodzin, na którą składają się wyścigi biegowe, rolkowe i rowerowe amatorów i zawodowców. Tegoroczną nowością będzie sztafeta jubileuszowa z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości. Szczegóły: www.ckis.pl.
28 września godz. 18.00 - Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mickiewicza 7)
„Jednak nie zamiorzli! Rowerowa sztafeta dookoła świata Bike Jamboree”
Slajdowisko z podróży i opowieści z trasy mrożące krew w żyłach przedstawi
Iśka Marchwica. Wstęp wolny.
8 października godz. 17.30 - Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul.
Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Baśniowe przestrogi”
W ramach comiesięcznych spotkań z teatrem spektakl w wykonaniu Studio Yapa. Przedstawienie jest podróżą przez najbardziej znane motywy baśniowe, w których bajkowe postaci pokazują małym widzom zagrożenia,
z jakimi mogą się spotkać w swoim otoczeniu. Informacja o biletach na
www.ckis.pl.
11 października - Stadion Miejski w Skawinie (ul. Mickiewicza 52)
Sto startów na 100 metrów na 100-lecie niepodległości
Sztafeta złożona ze 100 zawodników (uczniów szkół z terenu miasta i gminy
Skawina) pobiegnie na dystansie 100 m, co da łącznie 10 km biegu.
12 października godz. 17.00 - Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul.
Mickiewicza 7)
„Raduje się serce!”
Grupa Radośni działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Skawiny zaprasza do wspólnego śpiewania. W programie piosenki ludowe, regionalne
i patriotyczne.
13 października
WYCIECZKA GÓRSKA: Pasmo Lubomira i Łysiny
Trasa o średniej trudności (Poręba – Kamiennik – Przełęcz Sucha – Schronisko na Kudłaczach – Poręba) urozmaicona ogniskiem to propozycja dla
całych rodzin. Wyjazd ze Skawiny o godz. 8.00. Powrót przewidziany na
godz. 19.00.
14 października godz. 15.30 - Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie
MUZYCZNY SALON: Koncert kameralny na gitarę klasyczną i klawesyn
Wykonawcy: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka (klawesyn), Julia Żarnowska (gitara klasyczna). W programie kompozycje Antonio Vivaldiego, Izaaca
Albeniza i Luigi Boccheriniego. Wstęp wolny.
19 października godz. 19.00 - Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie
(ul. Konstytucji 3 Maja 4)
„Old Spice Girls” czyli Babski Kabaret
Kabaret z kobietami, dla kobiet i o kobietach, ale panowie również nie będą się
nudzić. W rolach głównych występują: Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska oraz Barbara Wrzesińska. Informacja o biletach na stronie www.ckis.pl.

www.kropka-gazeta.pl
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Zdrowie i Uroda

Dobrze jest, gdy lekarstwo jest pokarmem, a pokarm lekarstwem – Hipokrates

Miód – esencja zdrowia
Jesień i zima to czas, kiedy nasze organizmy stają się szczególnie podatne na
różnego rodzaju infekcje. Często staramy się im zapobiegać stosując preparaty
wzmacniające odporność. Warto jednak
też pamiętać o naturalnych produktach.
Miód jest jedną z najcenniejszych
i niepowtarzalnych substancji odżywczych, jakich dostarcza nam natura. Jego
właściwości bakteriobójcze i uodparniające są znane ludzkości od 4 tysięcy lat i już
starożytni potrafili wykorzystać jego leczniczą siłę. Robili to instynktownie bazując
jedynie na obserwacjach. Dzisiaj możemy
już naukowo potwierdzić, że jest to substancja niezwykła. Hipokrates uważany
za ojca medycyny (V w. p.n.e.) stosował
miód w sporządzaniu maści, słodzeniu
wywarów ziół. Jego uczniowie opracowali ponad 300 recept z miodem.
Najpopularniejsze gatunki miodów
i ich zastosowanie:
Miód lipowy - ma jasnożółtą barwę
i ostry smak. Polecany jest m. in. przy grypie i przeziębieniach, ma działanie antybiotyczne, przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe, ułatwia zasypianie, łagodzi stres
i równoważy ciśnienie.
Miód spadziowy – powstaje ze spadzi, lepkiej substancji występującej na
drzewach i krzewach takich jak: świerki, jodły, sosny, modrzewie, dęby, klony,
lipy, brzozy, buki, wierzby, głóg. Ma charakterystyczny zielonkawy kolor i korzenny smak, ale spośród wszystkich
rodzajów miodu jest najmniej słodki.
Ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, stosowany jest przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Jego
właściwości wykorzystywane są do produkcji syropów wykrztuśnych.
Miód wrzosowy - ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowaniu pomarańczową, charakteryzuje się ostrym,
gorzkim smakiem. Polecany w stanach
zapalnych dróg moczowych i gruczołu
krokowego, kamicy nerkowej oraz zapaleniu jelit i biegunce.
Miód rzepakowy barwy białej do
jasnożółtej, o słabym zapachu kwiatów rzepaku, o smaku słodko-gorzkim, szybko się krystalizuje. Jest bogaty

w bor, tj. pierwiastek
niezbędny do budowy tkanki kostnej oraz właściwego funkcjonowania
śledziony i tarczycy. Duża zawartość
cukrów prostych,
przede wszystkim
glukozy i fruktozy,
czyni go przydatnym
w chorobach serca, głównie naczyń
wieńcowych i układu krążenia. Jest łatwo przyswajalny przez wątrobę, posiada duże właściwości detoksykacyjne.
Miód gryczany – uzyskiwany jest
z nektaru biało-różowych kwiatów gryki. Trudno go pomylić z inną odmianą
miodu. Ma on ciemną barwę bursztynową i płynną konsystencję, kolorem
przypomina mocną herbatę. Łatwo go
rozpoznać po ostrym, lekko piekącym
smaku. Zawiera substancję wzmacniającą i oczyszczającą naczynia krwionośne – rutynę i z tego powodu zalecany
jest przy niedoborze żelaza i dla rekonwalescentów, działa wspomagająco
przy chorobach układu krążenia, przeciwdziała miażdżycy.
Miód akacjowy – zawiera dużą ilość
fruktozy, izoflawony, glikozydy. W postaci
potoki przybiera bardzo jasną barwę, niemal przezroczystą, bardzo wolno się krystalizuje. Miód akacjowy przyśpiesza regenerację błon śluzowych żołądka, przez co
zapobiega chorobom wrzodowym żołądka
i dwunastnicy, wspomaga trawienie. Wła-

ściwości miodu akacjowego
wykorzystywane są też przy
schorzeniach nerek i dróg
moczowych. Ten rodzaj miodu ma działanie bakteriobójcze
i moczopędne. polecany przy
chorobach nerek, dróg moczowych
Miód wielokwiatowy - pozyskiwany jest
z letnich kwiatów, kwitnących w czerwcu i lipcu. Jest bardzo słodki. Stosuje się
go przy takich dolegliwościach jak: anemia, zmęczenie, zapalenie gardła, przeziębienie. Pomocny jest też w leczeniu
chorób serca, regulacji ciśnienia oraz
alergii. zwłaszcza polecany jest osobom
uczulonym na pyłki roślin (łatwiej znosi się wiosenne alergie). Zdaniem fachowców, miód wielokwiatowy dodaje
człowiekowi energii.
Propolis – ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne
Pyłek kwiatowy – ogranicza i hamuje proces miażdżycy, wzmacnia odporność.
Jak najlepiej spożywać miód?
1–2 łyżeczki miodu najlepiej wieczorem rozpuścić w ½ szklanki letniej wody. Wypić rano na czczo dodając kilka kropel soku z cytryny.
Właściwe do spożycia ilości, to 10–
14g dla dzieci do 16 lat oraz 40–60g
dla dorosłych. Powyższe ilości najlepiej przyjmować jednorazowo lub
w dwóch dawkach.
(rp)

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
LUBOSTROŃ 15 – CENTRUM
HANDLOWE KRAKÓW-RUCZAJ
ul. Lubostroń 15

DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

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

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
■ Przeciwko meningokokom dla dzie-

ci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałych w Krakowie.
Realizatorem programu jest Falck
Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Mazowiecka 4-6, rejestracja: (12) 630
49 22. Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz po uzyskaniu zgody rodziców bądź opiekunów dziecka.
■ Przeciwko grypie dla seniorów
(mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 65. rok życia).
Przed szczepieniem należy zarejestrować się telefonicznie w jednej z placówek
realizującej program. Informację na temat
szczepień można uzyskać pod numerem
Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej (12) 661 22 40. W ramach programu przewidziano wykonanie badania
lekarskiego oraz szczepienie przez lekarza
lub pielęgniarkę. Realizacja potrwa do wyczerpania limitu szczepionek.
Programy są realizowane w ramach
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia
„Zdrowy Kraków 2016-2018”.
(UMK, red)

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

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

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. 29 Listopada 21

ul. Jana Pawła II 65
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21
ul. Korabnicka 9A

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Wspólna 7

8

WRZESIEŃ 2018
Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko
Niccolò Machiavelli (1469–1527) – florencki filozof
trudem mogą się na nim utrzymać.
1
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POZIOMO:
2) monarcha
4) przybytek X muzy
7) słynne paryskie muzeum
8) samiec świni
9) jeden z muszkieterów
16
11) potrzebny do życia
17
13) inaczej o łodzi
15) pas skoszonej trawy
18) na dobranoc
10 19) podobno pierwszy polski raper
20) polska stolica country
24) miejscowość, w której znajdował
się dwór i folwark Mickiewiczów
27) Krasicki
30) np. ofiara na tacę
29
31) muzyczna wprawka
32) miasto w Hiszpanii lub model
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł książki Szymona Hołowni.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 27.09.2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania 2-godzinne bilety do PARKU WODNEGO w Krakowie
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl.
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
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PIONOWO:
1) armatnia lub ziemska
2) jadalny morski skorupiak
3) rudy chytrus wśród zwierząt
4) oprawca, egzekutor
5) może być weneckie lub
wystawowe
6) poszycie leśne
10) mata dla judoków
12) zakończenie powieści
13) nicpoń, chuligan
14) mądrzejsze od kury
16) jedzenie dla zwierząt
17) kolejowe ze stali
21) przed wejściem do portu
22) Karel – czeski piosenkarz
sprzed lat
23) wyżywienie
25) oskarżenia lub łaski
26) znany krakowski teatr
28) najdłuższa rzeka świata
29) zdarzył się w Kanie Galilejskiej

