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21 października – wybory samorządowe 2018

Jak głosować?
Czym jest samorząd terytorialny oraz jak
głosować, aby nasz głos był ważny wyjaśnia
Kazimierz Barczyk – współautor reformy samorządowej, b. doradca J. Buzka ds. samorządu terytorialnego.
Poradnik wyborczy str. 2

Aleksander Miszalski

PROMIS

Kandydat do Rady Miasta Krakowa

UL. LIPIŃSKIEGO 7

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

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

OKRĘG 3 – dzielnice:

CZYSZCZENIE ● NAPRAWA ● PRODUKCJA

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

VI BRONOWICE

tel. 12 269 66 66 kom. 501 955 021

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

VII ZWIERZYNIEC

www.zaluzje.info

Z REKLAMĄ 10% RABATU

REHABILITACJA

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

lek. Agnieszka Snarska-Drygalska
dermatologia dziecieca, leczenie łysienia,
dermatoskopia, usuwanie znamion,
laser naczyniowy, PLASMA IQ
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

ENDOKRYNOLOG
 REUMATOLOG


 USG PEŁNY ZAKRES

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

BADAŃ, w tym usg
reumatologiczne,
 ORTOPEDA
ortopedyczne oraz Doppler
 NEUROLOG
tętnic szyjnych, kręgowych
oraz kończyn dolnych
 DIETETYK
REHABILITACJA - pełny zakres usług: fizykoterapia, kinezyterapia, masaże,
krioterapia, zabiegi borowinowe, suche igłowanie, fala uderzeniowa

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

VIII DĘBNIKI
www.miszalski.pl
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21 października – wybory samorządowe 2018

PORADNIK WYBORCZY
SŁOWNICZEK WYBORCZY
		SEJMIK WOJEWÓDZTWA
(oddajemy 1 głos)

		To regionalny parlament. Członkowie sejmiku – radni – wybierani są przez mieszkańców
na pięcioletnią kadencję. Sejmik uchwala m.in.
wieloletnią strategię rozwoju województwa,
akty prawa miejscowego, budżet województwa (dotacje), a także zasady i tryb korzystania
z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejmik wybiera zarząd województwa, który składa się z 5 osób, na czele
z marszałkiem (nie muszą być oni radnymi).

KAZIMIERZ BARCZYK – współautor
reformy samorządowej, b. doradca J. Buzka
ds. samorządu terytorialnego wyjaśnia
CO TO JEST SAMORZĄD TERYTORIALNY?
Samorządność, jak sama nazwa mówi – to samo-rządzenie – podejmowanie najważniejszych decyzji na
własną odpowiedzialność przez obywateli. Konstytucja
mówi, że: „Ogół mieszkańców w ramach każdej z jednostek
zasadniczego podziału administracyjnego stanowi z mocy
prawa wspólnotę samorządową”.
Istotą samorządu terytorialnego – najważniejszego dla decentralizacji władzy w państwie – jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez
społeczność lokalną. Stąd gdy mówimy o województwie, powiecie i gminie, mówimy nie tylko o obszarze,
ale przede wszystkim o wspólnocie mieszkańców.
W Polsce, na wzór innych krajów Europy, zadania
ogólnokrajowe – polityka zagraniczna, bezpieczeństwo
są realizowane przez rząd. Zadania lokalne i regionalne
są realizowane przez samorząd terytorialny. Czynią to
władze samorządowe, które są wybierane przez wspólnotę mieszkańców (gminną, powiatową) bądź regionalną (wojewódzką) i które reprezentują jej interesy.

Upewnij się, że jesteś wpisany do
rejestru wyborców tam, gdzie teraz
mieszkasz!

Zaplanuj dzień wyborów tak, aby
zdążyć zagłosować pomiędzy
7 rano a 21.

Poznaj program swojego kandydata

Na arkuszu np. Sejmiku Wojewódzkiego, znajdź listę oraz numer

		 RADA MIASTA
(oddajemy 1 głos)

		Władze gminne są najbliżej mieszkańców,
ich spraw i problemów. Rada miasta wybierana jest na 5-letnią kadencję. Do jej zadań
należy: uchwalanie budżetu, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
ustalanie podatków i opłat, zaciąganie przez
miasto pożyczek i kredytów, podejmowanie inwestycji i remontów, podejmowanie
uchwał w sprawach nazw ulic i wznoszenia
pomników.
		 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
(oddajemy 1 głos)

		Jest wybierany w wyborach przez mieszkańców Krakowa na 5-letnią kadencję.
Wykonuje uchwały Rady Miasta i prowadzi
politykę gospodarczą. Kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Do zadań Prezydenta należy: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa
i określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, opracowywanie
planu ochrony przed powodzią.

Na tej liście znajdź numer i nazwisko
kandydata, a następnie zaznacz X
w kratce po lewej stronie obok nazwiska.
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TA USŁUGA SIĘ SPRAWDZA
CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK
Wywiad z Piotrem Kołakiem, byłym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Witolda Kasperskiego w Krakowie (obecnie prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
Kurdwanów Nowy) – wywiad dotyczy zasobów SM im. W. Kasperskiego
Długo zastanawialiście się nad skorzystaniem z usługi ciepło przez cały rok?
Nam było łatwiej podjąć decyzję. Mieliśmy już wszystko zrobione. Mieliśmy
ciepłą wodę z sieci i wszystko opomiarowane. Jeśli lokator chce oszczędzić
na ogrzewaniu to po prostu zamknie
sobie grzejnik i otworzy go w październiku, czy listopadzie. A niektórzy otwierają dopiero w grudniu. Są
po prostu ludzie, którzy nie potrzebują wyższej temperatury. Ale jest
sporo młodych małżeństw z małymi
dziećmi i niedogrzanie mieszkania
o stopień lub dwa może spowodować,
że te dzieci chorują. I wtedy koszty leczenia, leków są wyższe niż te poniesione na ogrzewanie.
Rozmawialiście na ten temat z mieszkańcami?
Oczywiście. Mówili nam, że skoro mają na kaloryferach regulatory, to
mają też możliwość wyboru. Kto chce,
to zamknie dopływ ciepła, a kto chce
grzać – grzeje.
Spółdzielnia poniosła dodatkowe
koszty?

Nie. To wszystko instaluje MPEC.
Oni wszystko wzięli na siebie.Węzeł cieplny był przygotowany i była tylko kwestia
ustawienia sterowania. MPEC przysyła
swojego człowieka, żeby ustawić wszystkie sterowniki, zakresy temperaturowe.
Jak długo korzystacie z usługi ciepło
przez cały rok?
Dwa lata.
To już można się pokusić o jakieś
wstępne podsumowania.
Naszej spółdzielni łatwo było podjąć współpracę z MPEC, bo i tak już
około 15 września włączaliśmy centralne ogrzewanie i jako jedna z ostatnich spółdzielni wyłączaliśmy. W imię
czego mamy ludzi przeziębiać...? Teraz
ułatwiliśmy sobie cały proces, bo robi to
automat. Jeśli trafią się ciepłe dni po 15
września to rozłączy c.o. Jeśli zaś trafią
się chłodne noce przed 15 – włączy. No
i grzeją tylko ci, którzy chcą.
To chyba najuczciwsze rozwiązanie:
płacić tylko za to, co się zużyje?
Tak, oczywiście i do tego samemu decydować o temperaturze w mieszkaniu.

Czy po tych dwóch latach korzystania
z usługi ciepło przez cały rok lokatorzy jakoś oceniali tę usługę?
Raz nam się zdarzyło, że jedna
z czujek była wadliwie ustawiona i dostawała światło słoneczne. Nie działała
prawidłowo. Czerpała tzw. obce światło. Lokatorzy telefonowali, że nie ma
ciepła. Ale tego samego dnia udało się
awarię usunąć i wszystko wróciło do
normy. To oznacza, że taka usługa jest
potrzebna, bo gdyby nikt nie zadzwonił
to znaczyłoby, że nie było zapotrzebowania na ciepło.
Jak rozumiem, w tej sytuacji spółdzielnia nie myśli o rezygnacji z usługi?
Absolutnie nie! Po dwóch latach wiemy już, że wiele zależy od ustawienia
czujki. Jak się ją odpowiednio ustawi,
to działa prawidłowo i włącza ciepło
wtedy, kiedy jej to zadano. Robimy to
metodą prób i błędów. To ważne szczególnie przy zmianach pór roku, kiedy
temperatury zaczynają szybko spadać
lub szybko rosnąć. Muszę jednak zaznaczyć, że korekty są naprawdę drobne i nie wpływają na komfort korzystania z tego systemu.

Spółdzielnia liczy kilkuset członków, ponad dwa razy tyle mieszkańców. Działacie na rynku od 30 lat.
Czy słyszy się skargi na usługę ciepło
przez cały rok?
Nie. Powiem więcej: przychodzą
do nas małe wspólnoty mieszkaniowe
prosząc, aby nimi zarządzać. Doceniają nasz profesjonalizm i doświadczenie.
I udaje nam się te wspólnoty namówić
do skorzystania z usługi ciepło przez
cały rok. Patrzą jak to działa i przekonują się do tego.
Gdyby Pan miał w kilku zdaniach
podsumować zalety usługi…
To powiem tak: przede wszystkim
trzeba policzyć inne koszty, na przykład koszty lekarstw, z których będziemy musieli korzystać, jeśli nie dogrzejemy odpowiednio naszych mieszkań.
To szczególnie ważne w rodzinach
z małymi dziećmi lub osobami starszymi. Koszty te są o wiele wyższe
niż koszt dogrzania mieszkania przez
kilka godzin w nocy. Po drugie: usługa zapewnia duży komfort. Zwłaszcza w dni, kiedy jest duża wilgotność
powietrza. I na koniec: przesadne

oszczędzanie na ogrzewaniu powoduje wyziębienie budynku, a co za tym
idzie zakłócenie wentylacji grawitacyjnej. O wiele korzystniej jest utrzymywać temperaturę mieszkania na mniej
więcej stałym, jednakowym poziomie.
To zupełnie jak z jazdą samochodem.
Jeśli na autostradzie utrzymujemy stałą
prędkość to zużycie paliwa jest o wiele
mniejsze niż gdy gwałtownie przyśpieszamy lub hamujemy.
WARUNKIEM URUCHOMIENIA
TEJ USŁUGI JEST POSIADANIE
UKŁADU CENTRALNEJ CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU

Ciepło przez cały rok
Komfort bez czekania!

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

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00–15.00; wtorek: 13.00–16.00

WYBORY
DO

RAD DZIELNIC

2 GRUDNIA 2018 R.
21 października – wybieramy Sejmik, Radę Miasta i Prezydenta

Wybory samorządowe
W niedzielę, 21 października będziemy wybierać prezydenta Miasta
Krakowa, radnych Rady Miasta Krakowa oraz Sejmiku województwa małopolskiego. Natomiast 2 grudnia odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta
Krakowa. Aby wziąć udział w głosowaniu należy figurować w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków.
W rejestrze wyborców ujęte są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa (wpisane „z urzędu”)
oraz osoby, które stale zamieszkują na
terenie Miasta, nie mają jednak w nim
zameldowania na pobyt stały – takiego
wpisu dokonuje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek
o dopisanie do rejestru wyborców składa się w formie pisemnej w siedzibie
urzędu właściwej dla miejsca stałego
zamieszkania, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40–18.00.
– dla Dzielnic I–VII (Śródmieście,
Krowodrza): w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UMK, Al. Powstania Warszawskiego 10;
– dla Dzielnic VIII–XIII (Podgórze): w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
UMK, ul. Wielicka 28a;
– dla Dzielnic XIV–XVIII (Nowa
Huta): w Referacie Ewidencji
Ludności i Dowodów Osobistych
UMK, os. Zgody 2.
Do wniosku należy załączyć:
– kserokopię ważnego dokumentu
potwierdzającego naszą tożsamość;
– pisemną deklarację, w której podajemy informację o posiadanym
obywatelstwie oraz adres stałego
zamieszkania na terenie Krakowa;
– dokumenty potwierdzające fakt
stałego zamieszkania.
W przypadku braku dokumentów
potwierdzających fakt zamieszkiwania
pod adresem wpisania do rejestru lub
wątpliwości co do tego faktu, pracownik
urzędu może dokonać weryfikacji, czy
spełniamy warunki stałego zamieszkiwania. W takiej sytuacji, konieczna

może się okazać np. wizja w miejscu naszego zamieszkania, czy wywiad przeprowadzony z sąsiadami.
Na dopisanie do rejestru wyborców organ gminy ma 3 dni, tyle może
trwać weryfikacja wniosku i wydanie
stosownej decyzji.
W wyborach głosować mogą obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej,
pod warunkiem, że są ujęci w rejestrze
wyborców Gminy Miejskiej Kraków.
Obywatele polscy mogą głosować
i kandydować w wyborach do Rady Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Krakowa.
Obywatele Unii Europejskiej nie
będący obywatelami polskimi mogą
głosować i kandydować w wyborach do
Rady Miasta Krakowa oraz głosować
w wyborach Prezydenta Krakowa. Nie
posiadają praw wybieralności i wybierania, czyli nie mogą kandydować i głosować w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wszelkie niezbędne formularze
i szczegółowe informacje dotyczące
wpisania do stałego rejestru wyborców
dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i starsze,
mające trudności w poruszaniu się,
będą mogły skorzystać z bezpłatnego
transportu do i z obwodowych komisji
wyborczych. Zadanie to będzie realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa
przy ul. Stachowicza 18. Zapisy będą
przyjmowane terminach:
– do piątku, 19 października w godz.
8.00–15.00 pod numerami telefonów 12 616 51 16, 12 616 51 91,
– w sobotę, 20 października w godz.
9.00–15.00 pod numerem telefonu
12 616 51 91,
– w dniu wyborów, 21 października
w godz. 7.00–21.00 pod numerami
telefonów: 12 616 51 46, 12 616 50 75.
(UMK, red)

Radni miejscy zdecydowali

Część Zakrzówka użytkiem ekologicznym
Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 29 września br. radni podjęli uchwałę
o utworzeniu na terenach pomiędzy ulicami św. Jacka i Wyłom użytku ekologicznego. Projekt przyjęty został zdecydowaną większością, przy trzech głosach
przeciw i trzech wstrzymujących się.
Podjęta uchwała ma zabezpieczyć
działki sąsiadujące z zalewem, na obszarze których zgodnie z planem miejscowym dozwolona jest wielorodzinna
zabudowa, przed niekontrolowaną działalnością inwestycyjną w tym rejonie.
Sprawa jest złożona, ponieważ na
Zakrzówku zbiegają się interesy różnych

grup. Ekolodzy od lat starają się chronić
ten bardzo wartościowy przyrodniczo
obszar. Z kolei właściciele prywatnych
działek chcą dysponować swoją własnością, a wiadomo, że wszelkie ograniczenia obniżają wartość terenu. Deweloperzy natomiast bardzo chętnie skorzystają
z możliwości inwestowania w atrakcyjnym i niepowtarzalnym rejonie. Są
jeszcze mieszkańcy, którzy oczekują od
władz Miasta ochrony takich miejsc
i tworzenia na ich obszarze parków oraz
terenów przeznaczonych pod rekreację.
Podjęta przez radnych uchwała nie
określa niosących ze sobą konsekwencji

Sidzina: przebudowa ulicy Wrony

Modernizacja w dwóch etapach
Z ulicy Wrony korzystają nie tylko
mieszkańcy Sidziny i okolic, ale także kierowcy, chcący uniknąć stania w korkach
w drodze do Skawiny. Lokalna droga na
przestrzeni lat została w znacznym stopniu zniszczona przez ruch tranzytowy.
Teraz niespełna 3-kilometrowa ulica
w Dzielnicy VIII Dębniki będzie moder-

nizowana w dwóch etapach.W pierwszym
rozbudowany zostanie odcinek od ulicy
Chlebicznej do ulicy Warchałowskiego.
Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Przebudowa drugiej części ulicy –
odcinek od ulicy Warchałowskiego do
skrzyżowania z ulicą Skotnicką – została zaplanowana na przyszły rok.

Październikowe propozycje dla aktywnych

Edukacyjne wycieczki rowerowe
Jak na razie pogoda dopisuje, co zachęca do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, przyjemny i pożyteczny.
Wszyscy, którzy chcą nauczyć się, jak bezpiecznie podróżować na rowerze mogą
wiąć udział w edukacyjnych wycieczkach
organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK w ramach promocji zrównoważonego transportu.
Terminy wycieczek:
 21 października (niedziela)
– godz. 11.00 – miejsce zbiórki:
rondo Mogilskie, trasa: osiedle
Oficerskie, Rakowice, Olsza,
Wieczysta, Dąbie;

–

godz. 14.30 – miejsce zbiórki:
plac Wszystkich Świętych, trasa: Stare Miasto, Stare Pogórze.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19
października do godz. 14.00.
 28 października (niedziela)
– godz. 11.00 – miejsce zbiórki:
plac Wszystkich Świętych, trasa: Stare Miasto, Błonia, Krowodrza, Łobzów;
– godz. 14.30 – miejsce zbiórki:
kładka o. Bernatka, trasa: Stare
Podgórze, Płaszów.
Zgłoszenia przyjmowane są do
26 października do godz. 14.00.

Program skierowany dla seniorów

Bezpłatna „Złota Rączka”
Już od połowy czerwca bieżącego
roku seniorzy mogą korzystać z pomocy w drobnych, domowych naprawach.
Wszystko dzięki trwającemu miejskiemu programowi pod nazwą „Złota Rączka”. Program realizowany jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw
Społecznych.
– Celem programu jest zapewnienie
nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. Skorzystać z niej mogą
wszyscy powyżej 60 roku życia, przy czym
pierwszeństwo mają osoby samotne i nie-

pełnosprawne, a także prowadzące jednoosobowe gospodarstwo – mówi Mateusz
Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego
Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. – Udzielamy
wsparcia, które nie wymaga pilnej, natychmiastowej interwencji oraz dużych
nakładów finansowych – dodaje.
Według regulaminu projektu przewiduje się zapewnienie bezpłatnych
usług i napraw, między innymi takich,
jak wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych, uszczelek przeciekających
w kranach lub baterii, uszczelnianie
przecieków za pomocą silikonu, odpo-

finansowych, wynikających z ewentualnej konieczności wypłaty odszkodowań. Nieoficjalnie mówi się, że mogą to
być nawet kwoty liczone setkach milionów złotych.
(red)
W ramach zadania na ulicy Wrony
w miejscu, gdzie znajduje się skrzyżowanie z ulicą Skotnicką, zostanie zbudowane dwupasmowe rondo. Oprócz
nowej nawierzchni, pojawią się szerokie, co najmniej dwumetrowe chodniki, nowe zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji. Zlikwidowane zostaną
przydrożne rowy, pojawi się kanalizacja opadowa.

(UMK, red)
Liczba miejsc na wycieczkę jest
ograniczona ze względów organizacyjnych a o zapisie decyduje kolejność
zgłoszeń. Te można nadsyłać na adres
e-mail: joanna.majdecka@um.krakow.
pl lub zgłaszać się telefonicznie: 12 616
87 70, 12 616 87 80, 12 616 87 48.
Potwierdzeniem udziału w wycieczce
jest informacja zwrotna. W wycieczce
mogą uczestniczyć także osoby niezarejestrowane na nią wcześniej pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
Zaplanowane trasy są łatwe, wiodą w większości po płaskim terenie
i w znacznym stopniu korzystają z infrastruktury rowerowej. Dla każdego
uczestnika przewidziany jest rowerowy
upominek. 
(UMK, red)
wietrzenie kaloryferów, wymianę lub
montaż zamków w drzwiach oraz klamek, jak również naprawę mebli i montaż elementów wyposażenia wnętrz.
Wszelka pomoc w ramach „Złotej Rączki” wykonywana jest w lokalu,
którym zamieszkuje osoba ubiegającą
się o nią. Wystarczy zadzwonić pod
numer 12 616 78 14 i wskazać, jakiego
rodzaju wsparcie jest potrzebne. Biuro
MOWIS przyjmuje wszystkie zgłoszenia, a pracownicy MOPS weryfikują je,
kontaktują się z mieszkańcem, który
zgłosił zapotrzebowanie i umawiają wizytę. Usługi realizowane w ramach projektu potwierdzane są pisemnie w protokole wykonania naprawy.
(UMK, red)
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Aleksander Miszalski
Kandydat do Rady Miasta Krakowa

OSIEM PRIORYTETÓW DLA DZIELNICY VIII DĘBNIKI
1. WIĘCEJ ZIELENI

1

4. OŚWIATA/SPORT

Park Rzeczny Wilga, Park Ruczaj (przy
stadninie koni), Park Dębnicki (część C),
Park Zakrzówek, osiedlowe parki kieszonkowe.

2. OCHRONA TERENÓW PRZED ZABUDOWĄ

miejsce

lista nr 15
Przedsiębiorca, współwłaściciel kilku firm z branży turystycznej. Absolwent II LO im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie. Ukończył 3 kierunki studiów: stosunki
międzynarodowe (UEK), socjologię (UJ) oraz turystykę i rekreację (AWF). Od 2014 roku radny Miasta Krakowa. Od grudnia 2017 roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Małopolsce.
www.miszalski.pl

Wokół Zakrzówka (ustanowienie użytku ekologicznego), Starych Dębnik (niedopuszczenie do nowych inwestycji budowlanych na tym terenie).

3. INFRASTRUKTURA

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej
w SP nr 25 przy ul. Komandosów, wsparcie
podjętych już działań w zakresie rozbudowy SP nr 53 przy ul. Skośnej, budowy hali
sportowej w SP nr 40 przy ul. Pszczelnej
oraz budowy nowoczesnej hali sportowej
z boiskiem na dachu, obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz miejscami postojowymi przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 przy ul. przy Lipińskiego.

5. KULTURA

Budowa Trasy Pychowickiej w tunelu,
objęcie os. Podwawelskiego strefą płatnego parkowania i zlikwidowanie tranzytu przez osiedle.

6. BEZPIECZEŃSTWO
Poprawa oświetlenia i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu w miejscach
niebezpiecznych.

7. BULWARY WIŚLANE
Dokończenie rewitalizacji oraz ich oświetlenie, zazielenienie bulwaru Wołyńskiego, budowa kładki pieszo-rowerowej przez
Wisłę łączącej Dębniki ze Zwierzyńcem.

8. ŚCIEŻKI ROWEROWE

Wsparcie podjętych już działań w zakresie budowy domu kultury na Ruczaj przy
ul. Przyzby i Zalesie (filii Centrum Kultury
Podgórza).

Rozwój infrastruktury rowerowej w dzielnicy z uwzględnieniem współpracy z gminami sąsiednimi (np. przedłużenie tras
rowerowych ze Zwierzyńca i Tyńca w kierunku zalewu w Kryspinowie).

moje priorytety

facebook.com/
kropkagazeta

UTWORZENIE PARKU W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA PODWAWELSKIEGO
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miejsce

lista nr 15

Krzysztof

Kwarciak

Kandydat do Rady Miasta Krakowa

W tym celu konieczny byłby wykup terenów przez miasto. Dzięki temu, zamiast
kolejnych bloków, powstałoby nowe miejsce rekreacji.

NOWE OBLICZE RUCZAJU

Na terenie osiedla muszą powstać parki, skwery i place zabaw. Każda niezagospodarowana przestrzeń powinna zostać wykorzystana na tworzenie infrastruktury rekreacyjnej.

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

BUDOWA BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW

m.in. przy ulicach Bogucianka, Benedyktyńskiej , Czerwone Maki, Kobierzyńskiej,
Kozienickiej, Obozowej, Norymberskiej, Petrażyckiego, Skotnickiej, Tynieckiej.

LEPSZE MIASTO ZA TE SAME PIENIĄDZE

Czyli zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji. Procedury przyjazne
dla mieszkańców.

NOWE ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
Zachęcam do kontaktu ze mną:
tel: 695-688-703;   e-mail: krzysztof@kwarciak.eu; www.kwarciak.eu
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborów Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków

Wydanie 1: Dzielnica VIII Dębniki, Skawina
Wydanie 2: Dzielnice: XIV Czyżyny,
XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce.
Wydawca: AR-W „Kropka”
Kontakt: tel. 501 585 591, tel./fax: 12 353-55-99
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
Redaktor naczelny: Renata Piętka
Skład: Studio Grafpa, www.grafpa.pl
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Sosnowiec
Nakład (łączny wyd. 1 i 2): 35 000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść publikowanych reklam
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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
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne
jest użycie
opcji z zostanie
liternictwemzamknięta na 44 dni
Obwodnica
Skawiny

Trwa proces wymiany kotłów w Gminie Skawina

Nie czekaj – wymień piec na nowy UWAGA! Korekta terminu
po prawej stronie.

Na terenie naszej gminy trwa proces
wymiany starych nieefektywnych kotłów
węglowych na nowe niskoemisyjne źródła
ciepła w tym ogrzewanie gazowe, MPEC
oraz kotły na paliwa stałe. Do końca września br. zawarto 290 umów dotacji na łączną kwotę prawie 1,9 mln zł w tym 206 na
kotły gazowe.
Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:
– demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej;
– montażu nowej kotłowni na gaz wraz
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;
– montażu nowej kotłowni na olej wraz
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;
– montażu nowej kotłowni na węgiel
lub biomasę (dotyczy kotłów bez
możliwości montażu dodatkowego
rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją
c.o. i c.w.u.;
– podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;

2 Wersje znaku

–

montaż pieca zasilanego prądem
elektrycznym wraz z podłączeniem
do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
Wysokość dotacji wynosi do 50%
wartości kosztów kwalifikowanych tj.
kosztów demontażu starego kotła i montażu nowego wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., zakup i montaż niezbędnej
armatury.
Wartość dotacji dotycząca modernizacji kotłowni na:
– kotłownię kondensacyjną (gazową) –
wynosi nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną;
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym geotermii, nie więcej niż 8000 zł w przypadku budynków jednorodzinnych;
– ogrzewanie elektryczne – wynosi, nie
więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną;
– kotłownię na biomasę lub węgiel –
wynosi, nie więcej niż 4500 zł na jed-

no urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.
Dotacje są finansowane ze środków
własnych budżetu Gminy Skawina oraz
ze środków dotacji z Unii Europejskiej
w ramach projektu pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina”.
Projekt realizowany jest dzięki formule
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 Poddziałanie:
4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– zit.
W przypadku możliwości sfinansowania wymiany kotła ze środków UE
w zakresie wymiany kotła węglowego
na gazowy mieszkaniec otrzymuje bezpłatną ocenę energetyczną, która określa
m.in. realne zapotrzebowanie na energię
oraz propozycję realizacji prac termomodernizacyjnych.
Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), tel. 12 277 01 67.
(UMiG)

Gminny Program Rewitalizacji

Skawina otrzymała dofinansowanie ze środków UE
W ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014–2020, Gmina Skawina
otrzymała dofinansowanie ze środków
UE na dwa projekty związane z rewitalizacją Miasta i Gminy Skawina. Zakresy
projektów są wynikiem szerokich działań
partycypacyjnych prowadzonych w trakcie konsultacji społecznych na etapie
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina.
1. Rewitalizacja miasta – projekt pn.
Utworzenie Centrów Aktywności
Kulturalnej w Skawinie Przedmiotem projektu jest utworzenie trzech
Centrów Aktywności Kulturalnej na
podobszarach rewitalizacji Skawinie.
Zakresem obejmuje on:
– budowę CAK na osiedlu Awaryjnym;
– utworzenie CAK na osiedlu
Ogrody;

–

utworzenie CAK na osiedlu
Rzepnik.
Projekt dofinansowany w ramach
Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast
średnich i małych.
2. Rewitalizacja terenów wiejskich
Przedsięwzięcie, złożone jest z dwóch
kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji mieszkańców:
a) KOMPONENT 1/ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ
DZIAŁANIE
Obejmuje projekty uzupełniające sieć
miejsc istotnych dla możliwości spotkań
mieszkańców podobszarów rewitalizacji i ich działalność na rzecz społeczności
lokalnej (niezależnie od warunków pogodowych). Komponent 1 obejmuje łącznie
cztery zadania:

–

budowę budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku
Szlacheckim;
– przebudowę piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem spotkań dla
mieszkańców w Jaśkowicach,
Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Jaśkowicach;
– przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do
funkcji Centrum Aktywności
Kulturalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia remizy;
– przebudowę poddasza świetlicy
wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej, Centrum Aktywności Kulturalnej
(CAK) w Woli Radziszowskiej.
b) KOMPONENT 2/ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ
PRZESTRZEŃ
Dotyczy animacji istniejących oraz
kreacji nowych przestrzeni publicznych
(modernizacja i przebudowa istniejących
placów zabaw, ogólnodostępnych boisk
sportowych na wspólne przestrzenie aktywności), jako sprzyjających spotkaniom
i integracji mieszkańców. Komponent 2
obejmuje łącznie piętnaście zadań.
Projekt dofinansowany w ramach
Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Łączna kwota dofinansowania na
dwa ww. projekty wynosi ok. 14 mln zł.
Więcej informacji: www.gminaskawina.pl
(UMiG)

rozpoczęcia robót

Firma Strabag – wykonawca przebudowy obwodnicy Skawiny – informuje o korekcie terminu
rozpoczęcia robót, które ze
względu na brak wszystkich
uzgodnień planowane jest
od 22 października br.
Wówczas mają rozpocząć się prace związane z budową ronda dla inwestycji
„Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy
G do klasy GP na odcinku Zamknięcie obwodnicy Skawiny II etap
od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul.
Organizacja ruchu na poszczególnych
Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie etapach inwestycji będzie regulowado istniejącej drogi nr 44) skrzyżowania na oznakowaniem. Wykonawca proulic: Hałacińskiego i Stanisława Chmiel- si o uważne śledzenie wprowadzanych
ka w Skawinie”.
zmian, a w razie dodatkowych pytań
Według wstępnych założeń ob- o kontakt z przedstawicielem wykowodnica zostanie zamknięta na okres 44 nawcy, czyli Strabag Infrastruktura Podni. Prace spowodują, że w ww. okresie łudnie Sp. z o.o., Piotrem Przesławskim
obwodnica na tym odcinku będzie cał- – tel.: 787 929 139
kowicie nieprzejezdna. Utrzymany zoŹródło: UMiG/Strabag Infrastruktura
stanie tylko dojazd do przyległych firm.
Południe Sp. z o.o.

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








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.
20 października
WYCIECZKA:
Wadowice i Lanckorona
W programie: Muzeum-Dom
Rodzinny Ojca Świętego, Rynek,
Sanktuarium Św. Józefa i klasztor
Karmelitów Bosych w Wadowicach oraz Rynek w Lanckoronie.
Wyjazd ze Skawiny o godz. 8.00
Informacje o zapisach: www.ckis.pl.
22 października godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mickiewicza 7)
MUZYCZNY PONIEDZIAŁEK:
„Muzyka polska kameralnie”
Wykonawcy: Kristina Kutnik (fortepian), Arkadiusz Babiński (fagot),
Radosław Bukała (wiolonczela).
Wstęp wolny.
26 października godz. 18.00 – Pałacyk „Sokół” (Park Miejski w Skawinie ul. Mickiewicza 7)







Skawińska Akademia Wiedzy
i Umiejętności: „Kolumbia – lodowce w tropikach”
Spotkanie z podróżnikiem Kamilem Kozłowskim, skawińskim
„człowiekiem z pasją”.
Wstęp wolny.
11 listopada godz. 13.30 – Rynek
w Skawinie
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
– uroczyste obchody.
12 listopada, godz. 17.30 – Pałacyk
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie
ul. Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: „Lekcja
ekologii profesora Wiedzosława”
Spektakl dla najmłodszych w wykonaniu O!Teatru.
Informacja o biletach na stronie
www.ckis.pl.
17 listopada – Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
Międzynarodowy turniej cross
mintona ICO Crossminton Stars
Cup 250 points
Turniej z udziałem czołowych
graczy z Polski, Czech, Słowacji
i Ukrainy będzie okazją do zaprezentowania swoich umiejętności
i walki z zawodnikami z różnych
krajów. Zapisy do 12 listopada. Informacje na www.ckis.pl.

www.kropka-gazeta.pl
Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Serowe abecadło
Wraz z nadejściem chłodniejszej
pory roku zmieniamy nasz jadłospis,
szukamy produktów, które wzmocnią
odporność, dodadzą energii, uzupełnią
minerały i witaminy. Do takich należą
sery, produkowane z mleka krowiego,
owczego czy koziego, nie powinno więc
zabraknąć ich w naszej diecie.

Co kryją w sobie sery?

Pomimo iż poszczególne sery
różnią się pomiędzy sobą wartością energetyczną i odżywczą, to
w dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że są one głównie
źródłem takich składników jak:
pełnowartościowe białko, dobrze
przyswajalny wapń, (w serach
twarogowych jest go wielokrotnie
mniej niż w serach podpuszczkowych), fosfor, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (dotyczy to tylko serów pełnotłustych
i ewentualnie półtłustych, bo sery chude
i odtłuszczone nie zawierają witamin A,
E, D, K ), witaminy z grupy B, (związki te uczestniczą w regulacji metabolizmu białek, węglowodanów i lipidów),
sód, cynk (odpowiednie spożycie tego
pierwiastka ważne jest m.in. utrzymania układu immunologicznego w dobrej
kondycji) oraz tłuszcz.

Z czego powstają?

Prawdziwy ser powstaje z mleka, bez udziału innych dodatkowych
tłuszczów. Rodzaj sera zależy od poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. O smaku i wyglądzie serów
decyduje jakość mleka, rodzaj kultur
bakterii użytych w trakcie jego powstawania oraz długość procesu dojrzewania. Każdy producent ma swoje sekrety,
które sprawiają, że jego wyroby są wyjątkowe i niepowtarzalne.

krowiego czy jajek. Na sery kozie przeznacza się mleko uzyskane od zwierząt
pasących się na łąkach. Kozy spędzające dużo czasu w zamkniętych pomieszczeniach dają mleko o specyficznym,
przykrym zapachu.
Sery kozie posiadają też cynk, kwas
foliowy, witaminy z grupy B i A. Stanowią skarbnicę mikroelementów tj.:

wapń, potas, fosfor czy magnez, koniecznych do budowy szkieletu, kości,
mięśni, mózgu oraz prawidłowej pracy
serca i nerek. Według naukowców przetwory kozie posiadają pozytywne działanie przy takich chorobach jak: anemia, egzema, ostry katar żołądka i jelit,
schorzenia wątroby, oskrzeli i płuc, astma. Ich regularne spożywanie w różnej
postaci to profilaktyka przeciw zawałom i chorobom układu krążenia oraz
obniżanie poziomu złego cholesterolu
we krwi. Zawierają mniej laktozy niż
produkty z mleka krowiego, dzięki cze-

mu są one lepiej przyswajane u osób,
które cierpią na jej nietolerancję.

Sery owcze: oscypek, bryndza, feta

Mleko owcze różni się znacznie
od krowiego. Zawiera dwa razy więcej
tłuszczu i białka. Jego największą wadą
jest specyficzny, jakby zjełczały, „barani”
zapach, więc niechętnie widziane jest na
stołach, ale przerobione na sery staje się
prawdziwym przysmakiem.
Polski oscypek to najszlachetniejszy
przedstawiciel serów owczych. Może
być wyrabiany wyłącznie w okresie od
maja do września, zaś sprzedawany – do końca października. Dopuszczalny jest dodatek
mleka krowiego.
Grecka feta wyrabiana jest
z mieszanki mleka koziego
i owczego (popularne u nas jej
odpowiedniki są wytwarzane
z mleka krowiego). Ten słony,
miękki ser doskonale topi się
w podwyższonej temperaturze
i nadaje się do zapiekania. Natomiast twardą fetę dodaje się
do sałatek.

Jakie sery kupować?

Przy zakupie serów należy czytać
uważnie etykiety zwracając uwagę na
skład produktu, bo produkty „udawane” otrzymywane przy zastosowaniu
olejów roślinnych, skrobi, soi, mleka
w proszku, łoju zwierzęcego czy rozmaitych chemicznych dodatków nie będą
służyć naszemu zdrowiu.
Delikatesy Ekologicznych Biovert
w Krakowie zapraszają na degustację
włoskich serów z ekologicznej wytwórni
Perenzin.
Biovert

UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kraków

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69
Supermarket
ul. Komandosów 8

ul. Kamieniecka 16
KLINY

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

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23

favorit

favorit
ul. Kobierzyńska 93
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

Przez smakoszy cenione za walory
smakowe, a przez dietetyków zalecane
jako wartościowe źródło prozdrowotnych składników korzystnie działających na nasz organizm. Wzmacniają odporność, bo zawierają witaminy
z grupy A, B i D oraz cynk i miedź odpowiedzialne za budowę naturalnej bariery organizmu przed bakteriami i wirusami, niezbędnych też do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego
i mięśniowego. Sery dojrzewające zawierają również chrom i tryptofan
wspierający wydzielanie w organizmie
tzw. hormonu szczęścia, czyli serotoniny, która odpowiada za nasze dobre
samopoczucie oraz składniki (w tym
magnez), które stymulują pracę mózgu,
poprawiają pamięć i procesy myślenia.
Powinny być spożywane systematycznie, jednak z racji kaloryczności zgodnie z zaleceniami dietetyków.

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Sery dojrzewające

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

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

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

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

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. 29 Listopada 21

Sery kozie – polecane również
dla alergików

Kozie mleko ma apetyczną, lekko żółtą barwę i korzenny, nieco słony smak. Idealnie nadaje się do wyrobu serów, ponieważ kuleczki tłuszczu
są mniejsze niż w mleku krowim. Żółty
kolor nadaje mu karoten. Najcenniejszą
właściwością mleka i serów kozich jest
białko, które nie wywołuje alergii nawet u osób uczulonych na białko mleka

7

Zdrowie i Uroda

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

PAŹDZIERNIK 2018
Jakkolwiek głupie są słowa głupca, jednak wystarczają niekiedy, żeby zmieszać człowieka rozumnego.
Mikołaj Gogol (1809–1852) – rosyjski pisarz, poeta, dramaturg i publicysta pochodzenia ukraińskiego
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł powieści Johna Grishama
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 24.10.2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*).

Do wygrania vouchery na basen i do sauny
w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA
przy ulicy Kolnej 2 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

POZIOMO:
2) brzeg, krawędź
4) człowiek nietowarzyski,
małomówny
7) trunek z browaru
8) wieniec z liści będący oznaką
zwycięstwa
9) nadaje kierunek płynącej łodzi
11) comiesięczna spłata długu
13) tytuł cesarzy rzymskich
15) Jerzy, były selekcjoner polskiej
reprezentacji
18) stukot, łoskot
19) rodzaj malowidła ściennego
20) Zbigniew, niedawno zmarły
krakowski piosenkarz
24) malec, brzdąc
27) Włochy inaczej
30) na czele gminy żydowskiej
31) obelga, zniewaga
32) zabieg ochronny w sadzie
PIONOWO:
1) używane do walk w kendo
2) poranna na trawie
3) kolejowy lub wyścigowy
4) w czasie meczu ustawiany przy
rzucie wolnym
5) szkocki związek rodowy
6) tradycyjna francuska gra
polegająca na rzucaniu kulami
10) łódź rozbitków
12) tropikalny owad
13) buziak
14) gród, warownia
16) urodzony na Podhalu
17) kwiat, symbol niewinności
21) lewy dopływ dolnej Warty
22) wyspa, na którą zesłano
Napoleona
23) miejsce seansów filmowych
25) mleczny lub trzonowy
26) ból nerwu kulszowego
28) angielska miara gruntu
29) monogram imienia Jezus, zwykle
umieszczany na sukienkach
komunijnych

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

