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Mieszkańcy wybrali Radę Dzielnicy VIII Dębniki

Ponad połowa to nowi radni
Za nami ostatni etap tegorocznych
wyborów w Krakowie. Po wyborach
prezydenta oraz Rady Miasta Krakowa
mieszkańcy wybrali też swoich lokalnych przedstawicieli do Rad Dzielnic.
Ich przeprowadzenie razem z wcześniejszymi wyborami samorządowymi
nie było możliwe, gdyż przed kilkoma
miesiącami Sejm znowelizował Kodeks

wyborczy, a jedna ze zmian zakłada zakaz organizowania wyborów do rad
dzielnic z innymi wyborami i referendami.
W niedzielę 2 grudnia br. mieszkańcy „ósemki” wybierali 21 radnych
dzielnicy na kolejną, tym razem 5-cio
letnią kadencję. Większość tworzących
Dokończenie na str. 5
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14 (bud. C)
´
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telefoniczna:
+48 690-060-651
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CENTRUM DERMATOLOGII

dermatologia ogólna i estetyczna
dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

& 12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl
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Do 26 grudnia na Rynku Głównym w Krakowie

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

Kraków

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY
ul. Kamieniecka 16
KLINY

Kaufland
ul. Norymberska 1

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

Supermarket
ul. Komandosów 8

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. Twardowskiego 48
(os. Podwawelskie)
LUBOSTROŃ 15 – CENTRUM
HANDLOWE KRAKÓW-RUCZAJ
ul. Lubostroń 15

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

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
DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42

KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23
favorit
ul. Kobierzyńska 93
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Wspólna 7

Targi Bożonarodzeniowe nawiązują do handlowych tradycji
Rynku Głównego i od ponad
ćwierćwiecza na stałe wpisały
się w pejzaż przedświątecznego
Krakowa. Są okazją nie tylko do kupienia świątecznych wyrobów, ale także
do wzięcia udziału w licznych wydarzeniach towarzyszących.
W ramach tegorocznych Targów
Bożonarodzeniowych w Krakowie
kupcy z Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Holandii i Węgier prezentują towar
w około 100 kioskach handlowych i gastronomicznych. Sprzedawane są m.in.
wędliny, sery i kiełbasy, chleb, desery
z suszonych owoców, biżuteria z tkanin i drewna, rękodzieło z lnu i wełny,
upominki, ręcznie wykonane zabawki materiałowe, zapachowe, ceramika.
Odwiedzając stoiska gastronomiczne
poza potrawami z grilla, można również spróbować pierogów wg staropolskich receptur oraz degustować różnego
rodzaju zupy. Nie zabrakło też tradycyjnej beczki z „Grzańcem galicyjskim” czy
słodkich, świątecznych łakoci.
Jak co roku na targach gości tradycyjne stanowisko Poczty Polskiej, gdzie
można nadać świąteczne kartki i listy,
a przy okazji uzyskać okolicznościowy
stempel wydany specjalnie z tej okazji.
Organizatorzy udostępnili także pięć bezpłatnych stoisk targowych,

przeznaczonych dla miast zaprzyjaźnionych oraz instytucji charytatywnych.
W tym roku zaprezentują swoje wyroby
m.in. Caritas Kraków, Fundacja Pomocy Krakowskiemu Hospicjum, Polski
Związek Głuchych, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i ich Przyjaciół „Klika”, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dobrej Nadziei, Stawiamy na Łapy, Fundacja Dar Serca, Stowarzyszenie pomocy
Socjalnej Gaudium et spes itp., a z miast
Lwów i Kijów. Dochód ze sprzedaży
produktów i ozdób świątecznych zasili
skromne budżety w/w instytucji, dlatego organizatorzy szczególnie zachęcają
do odwiedzenia tych stoisk.
W ramach targów odbędzie się
wiele koncertów, spektakli, prezentacji

gmin i krakowskich szkół podstawowych czy innych wydarzeń, jak:
– 9 grudnia godz. 11.00 – Rynek Główny – Orędzie Kupieckie;
– 22 grudnia godz. 11.30 – Barbakan – Korowód Kolędniczy, to najbarwniejsza impreza Targów, biorą
w nim udział amatorskie folklorystyczne grupy kolędnicze – spod
Barbakanu barwny korowód przejdzie na Rynek, gdzie na estradzie
(ok. godz. 12.00) zaśpiewa kolędy
wraz z publicznością – później każdy zespół będzie prezentował się
w różnych punktach Rynku;
– 23 grudnia godz. 12.00 – prezydent Miasta Krakowa wraz z Metropolitą Krakowskim spotkają się
z mieszkańcami Krakowa i turystami na tradycyjnym Opłatku Prezydenckim (przed spotkaniem będzie
można posłuchać kolęd na Trzech
Tenorów, wystąpią Alexander Martinez, Łukasz Gaj, Jakub Oczkowski)
– 24 grudnia godz. 12.00 – pokaz
„Dziadów Polskich” przy pomniku
A. Mickiewicza;
– 26 grudnia od godz. 14.00 – wspólne kolędowanie przy pomniku
A. Mickiewicza.
Szczegółowy program targów na:
www.kiermasze.com.pl.
(red)

Pierwszy taki wpis dotyczący niematerialnego dziedzictwa z Polski

Krakowskie szopkarstwo na liście UNESCO
Tradycja budowy krakowskich
szopek trafiła na Reprezentatywną
Listę Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Decyzja zapadła na posiedzeniu komitetu, które
odbyło się 29 listopada br. na Mauritiusie. To pierwszy taki wpis dotyczący niematerialnego dziedzictwa
z Polski.
Dotychczas na listę UNESCO
wpisano ok. 400 różnego rodzaju
zwyczajów, są to m.in.: joga z Indii,
rumba z Kuby, portugalski śpiew fado,
chińska kaligrafia i dieta śródziemnomorska. Teraz dołączyło do nich krakowskie szopkarstwo. Jak podkreślają
szopkarze, choć szopki robi się na całym świecie, to te z Krakowa są wyjątkowe. To tu wykształcił się sposób obrazowania szopki z wykorzystaniem
lokalnych elementów architektonicznych – przede wszystkim zabytków
Krakowa.
Tradycja szopkarska trwa nieprzerwanie od XIX wieku. Pierwotnie wykonywaniem szopek trudnili
się rzemieślnicy z ówczesnych przedmieść Krakowa, głównie z Krowodrzy
i Zwierzyńca. W okresie świąt Bożego
Narodzenia chodzili po domach, prezentując swoje dzieła, pełniące wówczas rolę przenośnych teatrzyków.
Najstarsza zachowana szopka krakowska znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie
– jest to dzieło Michała Ezenekiera
z drugiej połowy XIX stulecia.
Konkurs Szopek Krakowskich
w 1937 r. zainicjował dr Jerzy Dobrzycki, kierownik Biura Propagandy

Fot. materiały prasowe / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Miejskiej. W pierwszy czwartek grudnia szopkarze przynoszą swoje prace na
Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza.
Szopki ocenia jury, składające się z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów, plastyków. W konkursie
bierze udział około 50 szopkarzy w kategorii seniorów oraz kilkuset w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.
Tegoroczny 76. Konkurs Szopek Krakowskich odbył się 6 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę, 9
grudnia o godz. 14.00 w sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory
(Rynek Główny 35). Szopki tradycyjnie prezentowane są na pokonkursowej
wystawie w Celestacie (ul. Lubicz 16).
Uroczyste otwarcie wystawy, połączone
z zapaleniem światełka na bożonaro-

dzeniowej szopce w Ogrodzie Strzeleckim, rozpocznie się o godz. 16.00.
Wystawa będzie czynna do 24 lutego
2019 r.
W 2019 r. już po raz czwarty szopki wyjdą też poza mury muzeum. Do
31 stycznia 2019 r. pokazywane będą
w witrynach sklepów, hoteli i restauracji, a także przed galeriami handlowymi, w parkach i na placach. Część
eksponatów pochodzi z poprzednich
edycji konkursu, a część została wykonana specjalnie na potrzeby projektu
i umieszczona w iluminowanych ekspozytorach. Kulminacją akcji będzie 6
stycznia 2019 r. spacer „Wokół szopki”, który poprowadzi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Michał Niezabitowski.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Drodzy Czytelnicy,

Renata Piętka
redaktor naczelny miesięcznika
„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”
radna Dzielnicy VIII Dębniki

Freepik.com

Za nami ostatni etap tegorocznych wyborów w Krakowie. Po wyborze prezydenta oraz Rady Miasta Krakowa mieszkańcy wybrali też swoich lokalnych
przedstawicieli do Rad Dzielnic.
Wybory do Rad Dzielnic są często niedoceniane, a warto przypomnieć, że są
wyborami najmniej politycznymi, bo osoby kandydujące mogą zgłosić się indywidualnie, nie muszą znajdować się na listach wyborczych określonych ugrupowań,
nie muszą też mieć poparcia partii politycznych czy stowarzyszeń, często są to lokalni społeczni działacze zaangażowani w sprawy mieszkańców.
Moje doświadczenie dziennikarskie, a także doświadczenie na płaszczyźnie samorządowej potwierdza, że nie powinniśmy być obojętni wobec tego co nas
otacza i że możemy mieć realny wpływ na sprawy o wymiarze bardzo lokalnym,
choćby poprzez wzięcie udziału w wyborach do Rady Dzielnicy.
Chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy kierowali w moją stronę
ciepłe, życzliwe słowa dostrzegając mój wkład i zaangażowanie w działalność na
rzecz lokalnej społeczności oraz Dzielnicy VIII Dębniki.
Bardzo dziękuję też mieszkańcom, którzy zaufali mi i w niedzielę 2 grudnia
w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa oddali na mnie swój głos.
Mam nadzieję, że realizując zobowiązania wynikające z mandatu radnej w kadencji 2018–2023 – będę mogła dokończyć zadania, które zostały rozpoczęte
w okresie trwania mojej poprzedniej kadencji w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki.
Mam też nadzieję, że przez kolejne 5 lat uda mi się skutecznie dbać o bieżące sprawy zarówno mieszkańców okręgu, z którego zostałam wybrana, jak i społeczności
całej Dzielnicy.
Chciałam także pogratulować wszystkim, którzy zostali wybrani w tegorocznych wyborach samorządowych i życzyć wytrwałości oraz powodzenia w realizacji zamierzonych celów.
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Zdrowie i Uroda

Kapusta ma opinię ciężkostrawnej, niezbyt zdrowej i pospolitej jarzyny. Niezasłużenie, bo na ten wizerunek
wpływają tradycyjne dodatki, jak golonki, boczki czy kiełbasy. To przez nie
kapuściane dania są kaloryczne i ciężkostrawne. A przecież kapusta, o czym
mało kto wie, zajmuje czołowe miejsce
wśród roślinnych produktów, które leczą. To warzywo niskokaloryczne i silnie antyoksydacyjne, działa przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo.

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Kapusta na świątecznym stole
Okłady z liści pomagają w leczeniu
wrzodów nóg, ran, żylaków i zapalenia
gruczołu mlekowego.

Kapusta zawiera silne substancje przeciwdziałające nowotworom
(przede wszystkim indol oraz sulforafan), dzięki którym występuje mniejsze
ryzyko zachorowania na raka prostaty,
jelita grubego oraz płuc. Indole pomagają neutralizować estron, niebezpieczną estrogenu, który uważany jest za
jedną z przyczyn raka piersi. Kapusta
czerwona zawiera też antocjany, które
mają właściwości przeciwutleniające.
Razem z witaminami E, C i beta-karotenem zmniejszają ryzyko występowania zmian miażdżycowych i rozwoju
nowotworów.

Wspomaga leczenie układu pokarmowego, łagodzi stany zapalne

Na co zwrócić uwagę
kupując kapustę kiszoną?

Kapusta a nowotwory

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. Płukanie gardła
sokiem z kapusty oczyszcza, goi i zabliźnia stany zapalne.

Kapusta kiszona powstaje po zasoleniu, w wyniku fermentacji z udziałem szczepów bakterii tj. Leuconostoc,
Lactobacillus i Pediococcus. Kupując ją,
warto zwrócić uwagę na jej producenta
i składniki.
Naturalnie kiszona kapusta jest jasna do lekko żółtawej barwy (zależnie
od długości kiszenia), elastyczna i kwaskowata (kwasowość zależy od długości

•
•
•
•
•

Kiszona – wzmacnia odporność,
sprzyja odchudzaniu

Kapusta kiszona wspomaga układ
pokarmowy dzięki stymulowaniu rozwoju pożytecznych bakterii w jelicie.
Sprawdza się przy odchudzaniu, ze
względu na niską wartość energetyczną i dużą ilość błonnika. Sok z kapusty
wzmacnia odporność dostarczając organizmowi cennych substancji, ale również łagodzi kaszel, pobudza soki trawienne i apetyt. Błyskawicznie
dostarczy też witamin i soli mineralnych, które zostały
wypłukane przez
alkohol. Wyreguluje
pracę żołądka, poprawi funkcjonowanie
wątroby i śledziony.

SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY
Z ŻURAWINĄ I JABŁKIEM
30 dag kiszonej kapusty
10 dag suszonej żurawiny
z cukrem bio np. Bioplanet
1 duże jabłko
1 łyżka oleju lnianego
szczypta kurkumy i pieprzu

Kapustę odcisnąć z soku, drobno posiekać i włożyć do salaterki.
Dodać kurkumę, żurawinę i jabłko
starte na tarce o grubych oczkach.
Dokładnie wymieszać, polać olejem i oprószyć lekko pieprzem.

ZAPIEKANKA Z ZIEMNIAKAMI
•
•
•

kiszenia),
ma charakter ystyczny
zapach i jest lekko słona. Po przepłukaniu wodą pozostaje kwaśna. Kapusta kiszona musi oddychać, mieć dostęp
powietrza i nie powinno się zamykać jej
w folii.
SKŁADNIKI
ODŻYWCZE

Chemicznie zakwaszana kapusta jest twarda, sucha, zwykle biała,
ale może być też żółtawa – jeśli dodano marchwi, która barwi ją na żółto. Jest też wyraziście kwaśna – czuć ją
octem, ale po przepłukaniu traci smak
i zapach. Proces zakwaszania pozbawia
ją wartości odżywczych, a konserwanty pożytecznych bakterii i probiotyków.

Witaminy B1, B3, B5, B6, C, E, K, U, beta-karoten,
biotyna, kwas foliowy; cynk, fosfor, jod, magnez,
mangan, potas, selen, wapń, żelazo; błonnik.

•
•

1 łyżka oliwy z oliwek
½ poszatkowanej kapusty
włoskiej
3 duże pokrojone w plastry
ziemniaki
łyżka masła/margaryny
sól, pieprz

Rozgrzej oliwę i 2 łyżki wody
na dużej patelni – duś kapustę
przez 8 min. w międzyczasie ugotuj plastry ziemniaków (na parze
lub w wodzie) – ok. 15 min. Ugotowane wrzuć do miski i rozgnieć
z masłem/margaryną. Dodaj kapustę, przypraw pieprzem i solą i dobrze wymieszaj. Przełóż do naczynia żaroodpornego, piecz 40 min.
w temperaturze 200º.

Jabłko
Jabłka są smacznym źródłem wielu składników odżywczych dostępnych w wielkiej
liczbie odmian.
Brytyjczycy mają przysłowie mówiące, że jedno jabłko dziennie pozwala unikać lekarza. Badania naukowe
dowodzą, że jabłka zmniejszają ryzyko
wystąpienia kilku pospolitych rodzajów nowotworów, a także chronią mózg
przed zniszczeniami powodowanymi
przez choroby Alzheimera i ParkinsoSKŁADNIKI
ODŻYWCZE

na. Związki antyoksydacyjne w skórce jabłka, szczególnie
kwercetyna, epikatechina i procyjanidyna,
prawdopodobnie odpowiadają za reakcje immunologiczne. Jabłka zawierają
także rozpuszczalny błonnik, pektynę,

który obniża poziom cholesterolu we
krwi i reguluje funkcjonowanie układu
pokarmowego.

Witaminy B3, C, E, K, beta-karoten, biotyna, kwas foliowy; chrom, cynk, fosfor, magnez,
mangan, potas, wapń, żelazo; błonnik; węglowodany

Żurawiny
Najnowsze badania naukowe potwierdzają to, co medycyna ludowa wiedziała już od dawna – żurawina zapobiega i leczy infekcje
układu moczowego.
Popularny lek na zapalenie pęcherza
moczowego – żurawina – zawiera substancje, które zapobiegają przyleganiu
bakterii do ścianek pęcherza moczowego i umożliwiają ich wypłukanie
z organizmu. Inne składniki żurawiny chronią
przed powstawaniem płytki nazębnej, która powoduje próchnicę zębów oraz choroby dziąseł. Żurawina ma także działanie przeciwnowotworowe,
a poza tym spowalnia powstawanie kamieni nerkowych.

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

SKŁADNIKI
ODŻYWCZE

Witaminy B5, C, K, beta-karoten, kwas foliowy; fosfor, magnez, potas, selen, wapń,
żelazo; błonnik; węglowodany
(Opracowanie red., źródło: „100 sekretów na zdrowie” P. Bartimeus)
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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

Mieszkańcy wybrali Radę Dzielnicy VIII Dębniki

Plan zagospodarowania obszaru Osiedle Podwawelskie

Ponad połowa to nowi radni

Mieszkańcy mówią głośne NIE

Dokończenie ze str. 1
dotychczasowy skład Rady Dzielnicy
zdecydowała się kandydować ponownie. Z udziału w wyborach zrezygnowali Krzysztof Gacek, (radny dzielnicy trzech kadencji, w ostatniej pełniący
funkcję zastępcy przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy VIII), Wioletta Bereziewicz, Halina Krawczak
oraz Marek Sobieraj, który w październiku został radnym Miasta Krakowa.
Decyzją mieszkańców w skład Rady
wejdzie 11 nowych radnych (jeden z nich
– Andrzej Moskal – już wcześniej pełnił
funkcję radnego Dzielnicy VIII). Wśród

radnych poprzedniej kadencji, którzy
nie znaleźli wystarczającego uznania
w oczach wyborców i przegrali w swoich okręgach znaleźli się: Marek Dziarmagowski, Krzysztof Laskowski, Aneta
Pałka, Paweł Skrzypiec, Antoni Stawarz,
Piotr Szewczyk oraz Wiesław Wyrwa.
O tym, jak ważny był każdy głos
świadczą minimalne różnice, jakie
w niektórych okręgach decydowały
o wygranej. Bartosz Paszkowski zwyciężył swojego kontrkandydata jednym
głosem, Sławomir Siekacz trzema, a Judyta Pyzik czterema głosami pokonała radnego czterech ostatnich kadencji
Antoniego Stawarza.
(red)

Rada Dzielnicy VIII Dębniki 2018–2023
Okręg nr 1 – Tyniec
Marcin WRONA, wiek: 36 lat, zawód:
programista, zam. ul. Maćka z Bogdańca, popierany przez: bezpartyjny.
Okręg nr 2 – Sidzina
Rafał TORBA, wiek: 26 lat, zawód:
pracownik administracji, zam. ul. Zagumnie, popierany przez: bezpartyjny.
Okręg nr 3 – Skotniki
Mariusz BRĄGIEL, wiek: 46 lat, zawód: przedsiębiorca, zam. ul. Barycza,
popierany przez: niezależny.
Okręg nr 4 – Skotniki
Sławomir SIEKACZ, wiek: 50 lat, zawód: nauczyciel, zam. ul. Batalionów
Chłopskich, popierany przez: niezależny.
Okręg nr 5 – Kostrze, Bodzów
Łukasz BALON, wiek: 41 lat, zawód:
terapeuta zajęciowy, zam. ul. Tyniecka,
popierany przez: niezależny.
Okręg nr 6 – Ruczaj
Piotr RUSOCKI, wiek: 36 lat, zawód:
menadżer, zam. ul. Czerwone Maki,
popierany przez: niezależny.
Okręg nr 7 – Ruczaj
Piotr ZARASKA, wiek: 52 lata, zawód:
nauczyciel, zam. ul. Spacerowa, popierany przez: bezpartyjny.
Okręg nr 8 – Ruczaj
Krzysztof HAKENSZMIDT, wiek:
39 lat, zawód: inżynier, zam. ul. Prof. Bo
brzyńskiego, popierany przez: niezależny.
Okręg nr 9 – Ruczaj
Urszula TWARDZIK, wiek: 60 lat,
zawód: nauczycielka, zam. ul. Przyzby,
popierana przez: niezależna.
Okręg nr 10 – Ruczaj
Rafał BRUDNIAK, wiek: 37 lat, zawód: inżynier metalurg, zam. ul. Zachodnia, popierany przez: niezależny.
Okręg nr 11 – Ruczaj
Maria OLSZAŃSKA, wiek: 27 lat, zawód: ekonomista, zam. ul. Kobierzyńska, popierana przez: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Okręg nr 12 – Pychowice
Bartosz PASZKOWSKI, wiek: 39 lat, zawód: pracownik samorządowy, zam. ul. Zakrzowiecka, popierany przez: niezależny.

Okręg nr 13 – Ruczaj
Andrzej MOSKAL, wiek: 62 lata, zawód: nauczyciel, zam. ul. Kobierzyńska,
popierany przez: niezależny.
Okręg nr 14 – Ruczaj
Arkadiusz PUSZKARZ, wiek: 50 lat,
zawód: pracownik samorządowy, zam. ul.
Grota-Roweckiego, popierany przez: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Okręg nr 15 – Ruczaj
Renata PIĘTKA, wiek: 48 lat, zawód:
dziennikarz, zam. ul. Lipińskiego, popierana przez: bezpartyjna.
Okręg nr 16 – Zakrzówek
Elżbieta PYTLARZ, wiek: 58 lat, zawód: historyk sztuki, przewodnik po
Krakowie, zam. ul. Świętego Jacka, popierana przez: niezależna.
Okręg nr 17 – Stare Dębniki
Aleksander Marek ZIĘBA, wiek: 33
lata, zawód: mgr europeistyki, zam. ul.
Lubostroń, popierany przez: Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Okręg nr 18 – os. Podwawelskie
Piotr TURCZA, wiek: 40 lat, zawód:
ekonomista, zam. ul. Słomiana, popierany przez: Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska.
Okręg nr 19 – os. Podwawelskie
Judyta PYZIK, wiek: 44 lata, zawód:
politolog, zam. ul. Kapelanka, popierana przez: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Okręg nr 20 – os. Podwawelskie,
Ludwinów
Iwona CHAMIELEC, wiek: 37 lat,
zawód: aktorka, zam. ul. Komandosów,
popierana przez: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Okręg nr 21 – Stare Dębniki
Paweł BYSTROWSKI, wiek: 44 lata,
zawód: politolog, zam. ul. Słomiana,
popierany przez: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Wyniki i informacje o radnych na podstawie www.bip.krakow.pl oraz materiałów UMK. Szczegółowe wyniki na
www.bip.krakow.pl.

Miejscowy plan zagospodarowania obszaru „Osiedle Podwawelskie” obejmuje rejon, którego granica
przebiega wzdłuż ulicy Barskiej, dalej
ulicami Wierzbową, Dworską, Twardowskiego do Kapelanki oraz działkami położonymi po północnej stronie
rzeki Wilgi. Projekt planu wyłożony
jest do wglądu w Biurze Planowania
Przestrzennego do 19 grudnia br.
27 listopada odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w planie, która jest jednym z elementów
procedowania planów zagospodarowania. Tym razem zainteresowanie sprawą
przerosło najśmielsze oczekiwania. Do
Magistratu przybyło około 200 mieszkańców. Dyskusja trwała ponad 4 godziny i miała bardzo burzliwy przebieg.
Mieszkańcy protestowali przeciwko
rozwiązaniom przyjętym w planie, który zakłada m.in. możliwość zabudowy
południowej części osiedla, w tym tzw.
„ogrodnika”, gdzie znajduje się szkółka
roślin ozdobnych oraz budowę drogi łączącej ulice Marii Konopnickiej i Kapelanka.
Plany miejscowe muszą być zgodne ze studium zagospodarowania
przestrzennego, a w nim rejon osiedla Podwawelskiego przewidziany
pod zabudowę wielorodzinną i z tym
zapisem nie zgadzają się mieszkańcy.
Można zmienić zapisy w studium, ale
to wymaga czasu.
Większość przybyłych opowiadała się zdecydowanie przeciwko kolej-

nym inwestycjom mieszkaniowym na
terenie i tak już mocno dogęszczonego osiedla. Wyrażono też obawy, że
planowana droga będzie miała charakter tranzytowy dla pojazdów przemieszczających się w kierunku Ruczaju i dodatkowo pogorszy już i tak
trudną sytuację komunikacją na tym
obszarze. Mieszkańcy oprócz ochrony terenów przed zabudową oczekują również od Miasta wykupu terenu
„ogrodnika” i utworzenia tam parku
Podwawelskiego.
W odpowiedzi na protesty mieszkańców grupa radnych Miasta Krakowa złożyła projekt uchwały, w której
domaga się odstąpienia od procedowania miejscowego planu dla osiedla
Podwawelskiego do czasu uchwalenia
nowego studium zagospodarowania
przestrzennego dla Miasta Krakowa.
Trudno powiedzieć, czy odstąpienie od procedowania planu uchroni
osiedle Podwawelskie przed dalszą
zabudową. Istnieje obawa, że w sytuacji braku miejscowego planu inwestorzy wykorzystają możliwość budowy na podstawie tzw. WZ-tek. Tak
działo się w wielu rejonach Krakowa.
Osiedle Podwawelskie to atrakcyjny, położony blisko centrum obszar,
a rozproszenie własnościowe znajdujących się tam działek nie pomaga
w rozwiązywaniu pojawiających się
problemów.
Skala protestu, jaki miał miejsce podczas spotkania 27 listopada

Fot. UMK

pokazuje, że jest to sprawa bardzo
istotna dla lokalnej społeczności.
Dobrze, że mieszkańcy zabierają
głos już na tym etapie procedowania,
gdyż zwiększa to szansę na uwzględnienie ich oczekiwań. Tym bardziej
odpowiedzialne zadanie stoi przed
urzędnikami miejskimi. Miasto musi
rozwijać się, ale w sytuacji, kiedy trwa
walka ze smogiem, który jest jedną
z największych bolączek Krakowa,
ochrona terenów zielonych wydaje
się kwestią priorytetową. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się znaleźć
rozwiązania, które pogodzą oczekiwania wszystkich stron.
(gp)

Basen olimpijski przy Zespole Szkół Łączności

Rada Dzielnicy podjęła uchwałę
Podczas listopadowej sesji (ostatniej w upływającej
kadencji) Rada Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę,
w której wnioskuje do prezydenta Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji projektowanego zespołu basenów olimpijskich z terenu przy Zespole Szkół Łączności przy ulicy
Monte Cassino, na inny w Dzielnicy VIII Dębniki, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa. Uchwała została podjęta ze względu na liczne protesty
mieszkańców. Argumentowali oni, że teren pod taką inwestycję powinien posiadać odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, w tym przede wszystkim odpowiednią ilość miejsc
parkingowych. Tymczasem, wedle mieszkańców Dębnik,
obszar Zespołu Szkół Łączności nie dysponuje takimi warunkami.
Budowa 50-metrowego basenu (byłby to pierwszy
obiekt o wymiarach olimpijskich w Krakowie) jest częścią planowanej rozbudowy kompleksu przy Zespole Szkół
Łączności. Oprócz pływalni, miałaby powstać hala sportowa, budynek dydaktyczny, budynki internatu oraz duże boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Zarząd Infrastruktury Sportowej w budżecie na 2018 rok zarezerwował
800 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace
nam jej przygotowaniem trwają.

Wizualizacja: ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki

W założeniu realizacja inwestycji ma zostać podzielona
na dwa etapy. Pierwszy zakłada wyburzenie dotychczasowej sali gimnastycznej i wybudowanie w tym miejscu nowej
hali sportowej z widownią dla około 100 osób. Równocześnie budowane miałyby być dwa budynki internatu i jeden
dla celów dydaktycznych. W drugim etapie zaplanowano
wyburzenie dotychczasowego internatu i rozpoczęcie budowy basenu.
(gp)
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00,
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
Znak może być stosowany również w wersji:
piątek: 7.30–14.30

Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/lubieSkawine

bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.

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

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

2 Wersje znaku













9 grudnia od godz. 9.00 – Hala
Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Tańcu Towarzyskim i Nowoczesnym
O najwyższe laury w tańcu towarzyskim (styl standardowy i latynoamerykański) walczyć będą
pary w ośmiu kategoriach wiekowych, a tańcu nowoczesnym,
w stylach hip-hop i improwizacje, duety i soliści w cztery kategoriach.
10 grudnia godz. 17.30 – Pałacyk
„Sokół” (Park Miejski w Skawinie
ul. Mickiewicza 7)
TEATR DZIECIOM: Świąteczne śledztwo – spektakl mikołajkowy dla dzieci. Informacja o biletach
na stronie www.ckis.pl.
16 grudnia godz. 16.00 – Rynek
w Skawinie
WIGILIJNE
SPOTKANIE
MIESZKAŃCÓW
W świątecznym programie z kolędami i pastorałkami wystąpią członkowie sekcji wokalnej działającej
w CKiS oraz gościnnie Lidia Kopania, artystka reprezentująca Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w Moskwie (2009). Wigilijnemu
Spotkaniu towarzyszyć będzie degustacja potraw wigilijnych, szopka
z żywymi postaciami oraz kiermasz
świąteczny.
3 stycznia – godz. 18.00 – Hala
Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
Noworoczny Koncert Galowy
SkaVienna 2019: Strauss i muzyka filmowa
6 stycznia – godz. 11.30 – Rynek
w Skawinie
ORSZAK TRZECH KRÓLI
Przez Skawinę przejdzie wielobarwny orszak, który zainicjuje największe „uliczne jasełka”.
12 stycznia
WYCIECZKA: zimowe szaleństwo na śniegu









Zaplanowany z myślą o dzieciach
wyjazd do Zadziału – ośrodka
narciarskiego i snowboardowego
u podnóża Gorców. W programie
m. in. jazda na pontonach i „jabłuszkach” oraz karuzela dla najmłodszych. Szczegóły: www.ckis.pl.
Wyjazd ze Skawiny o godz. 8.30,
z Radziszowa godz. 8.40.
13 stycznia – godz. 15.00 – Hala
Widowiskowo-Sportowa w Skawinie (ul. Konstytucji 3 Maja 4)
27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Jak co roku Skawina zagra dla
WOŚP. Nie zabraknie występów
artystycznych i tradycyjnych już licytacji.
14–25 stycznia
– FERIE Z CENTRUM –
cykl jednodniowych wycieczek i stacjonarnych warsztatów w Dworze Dzieduszyckich
w Radziszowie. Szczegółowe
informacje: ww.ckis.pl
– Półzimowisko CKiS i Klubu Sportowego OPTIMA
(obiekty CKiS w Skawinie) –
w programie m. in. zajęcia na basenie i hali sportowej, warsztaty
plastyczne, zimowe zabawy na
świeżym powietrzu. Informacje
o zapisach: www.ckis.pl
20 stycznia godz. 15.30 – Dwór
Dzieduszyckich w Radziszowie
(Radziszów, ul. Szkolna 4),.
Salon Muzyczny: Powróćmy jak
za dawnych lat
Najpiękniejsze piosenki z lat 20.
w wykonaniu aktorki i wokalistki Julity Kożuszek-Borsuk. Wstęp
wolny.
26 stycznia
WYCIECZKA: styczniowy kulig
w Dolinie Chochołowskiej
Kulig i ognisko z towarzyszeniem
kapeli góralskiej w Dolinie Chochołowskiej. Informacje o zapisach
na www.ckis.pl. Wyjazd ze Skawiny
o godz. 11.30.

można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne
jest użycie
opcji zMiasta
liternictwem
Na mocy zarządzenia wewnętrznego
nr 4.2018
Burmistrza
i Gminy Skawina z 29 października 2018 r.,

po prawejwstronie.
UMiG w Skawinie będzie nieczynny
poniedziałek 24 grudnia br. 

(UMiG)

Zgnilec amerykański pszczół

Skawina obszarem zapowietrzonym

Źródło: www.portal.gison.pl/skawina

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z 22 listopada 2018
r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu
krakowskiego ziemskiego i myślenickiego, część Gminy Skawina została uznana za obszar zapowietrzony i uznaje się
teren za ograniczony.
W związku ze sposobem przenoszenia się choroby – m. in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone produkty pszczele i sprzęt pasieczny, w ww.
Rozporządzeniu wyznaczony został
obszar zapowietrzony, na którym zostały wprowadzone zakazy i nakazy mające na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania:
· nakazuje się wykonanie przeglądu
pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
· niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec
amerykański pszczół właściwemu
miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
· zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich,
czerwia, pszczół, pni pszczelich,
produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy
w pasiece – bez zgody właściwego
miejscowo Powiatowego Lekarza
Weterynarii;

·

zakazuje się organizowania wystaw
i targów z udziałem pszczół.
Obowiązki i ograniczenia określone
w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego do czasu uchylenia rozporządzenia.
W przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby w pasiece pszczelarz
jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji
Weterynaryjnej, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, najbliższego podmiotu
świadczącego usługi z zakresu medycyny
weterynaryjnej lub burmistrza miasta.

Informacje na temat zgnilca amerykańskiego pszczół:

Zgnilec amerykański pszczół (zgnilec złośliwy) jest chorobą wywoływaną
przez bakterię Paenibacillus larvae i występuje u pszczoły miodnej Apis mellifera oraz u innych gatunków pszczół z rodzaju Apis spp. na całym świecie.
Choroba atakuje larwy pszczół tzw.
czerw. Bakteria wytwarza przetrwalniki, które są bardzo odporne zarówno na
niskie, jak i wysokie temperatury oraz na
działanie wielu środków dezynfekujących. Zakażenie następuje drogą pokarmową – podczas karmienia larw przez
robotnice. Zainfekowany czerw zwykle
umiera, ale przetrwalniki w zasklepionych komórkach mogą przetrwać przez

wiele lat.Objawy kliniczne choroby mogą
być różne – zależą zarówno od genotypu bakterii Paenibacillus larvae, stadium
choroby, jak i od siły rodziny pszczelej.
Plastry z czerwiem w zakażonej kolonii
mają zwykle niejednolity wygląd – występują w nich zdrowe, zasklepione komórki
z czerwiem, puste komórki oraz komórki zawierające zakażone larwy. Te ostatnie
stają się wilgotne i ciemniejsze, a w miarę
rozwoju infekcji – zasklepy stają się wklęsłe
i przebite. Kolor zakażonych larw zmienia
się na kremowo-brązowy, aż do ciemnobrązowego z lepką ciągnącą się zawartością. Niekiedy szczątki larw są wodnistej
konsystencji. Jeśli w rodzinie znajduje się
dużo zamarłego czerwiu, po otwarciu ula
można wyczuć charakterystyczny zapach
kleju stolarskiego lub przypalonego rogu.
Chora rodzina staje się coraz słabsza i ginie.
Najczęstszymi przyczynami rozprzestrzeniania się choroby są błędy popełniane przez pszczelarzy – brak higieny,
brak wymiany starych plastrów na nowe,
składowanie starych ramek przez bardzo
długi okres czasu, używanie zanieczyszczonego przetrwalnikami sprzętu. Inną
ważną przyczyną jest okradanie przez
silne rodziny martwych lub umierających, zainfekowanych rodzin, wędrówki
pszczół na obszary na których występuje zgnilec – zwłaszcza w okresie słabego
pożytku oraz zakup obcych pszczół, będących nosicielami bakterii.
(UMiG)

7

www.kropka-gazeta.pl
Mój sąsiad już nie truje!

Rusza akcja SAS i UMiG w Skawinie
Akcja społeczna „Mój sąsiad już nie truje!” ma na celu lokalizację i eliminację uciążliwych „kopciuchów” na terenie Gminy Skawina. W jej ramach mieszkańcy będą mieli możliwość
anonimowego zgłoszenia, co m.in. pozwoli przeprowadzić
kontrolę paleniska. Zgłoszeń dokonywać można do Wydziału
Ochrony Powietrza (lub/i z kopią do Skawińskiego Alarmu
Smogowego): Wydział Ochrony Powietrza, tel. 12 2770 168
lub 12 2770 167, e-mail: op@gminaskawina.pl.
Na podstawie zgłoszenia urzędnicy razem z funkcjonariuszami Straży Miejskiej:
– wykonają kontrolę paleniska pod kątem spalania niedozwolonych paliw i odpadów, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości zostanie nałożony mandat karny lub
zostanie skierowany wniosek do sądu rejonowego;

–

przeprowadzą rozmowę uświadamiającą szkodliwość
dymu na zdrowie i jakie wsparcie można uzyskać na wymianę pieca, zakupu paliwa, termomodernizacji budynku;
– przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła – dodadzą
budynek do ewidencji i doradzą w zakresie wyboru najlepszego źródła ciepła oraz możliwych form pomocy,
a także oznaczą instalację specjalną naklejką.
Akcja nie ma na celu donoszenia. Wskazania, będą traktowane, jako informacja, które domostwa powinny zostać objęte opieką doradztwa. Współpraca pozwoli na jeszcze bardziej efektywne kontrole Gminy Skawina.
Więcej informacji: Wydział Ochrony Powietrza lub Skawiński Alarm Smogowy.

(UMiG/SAS)

Komunikat UMiG w Skawinie

Budowa ciągów pieszo-rowerowych
Od wielu tygodni temat budowy ciągów pieszo-rowerowych, a w zasadzie
zastój i brak kontynuacji prowadzonych
prac, jest jednym z większych wyzwań,
przed jakimi z formalnego punktu widzenia stanęła gmina.
Brak postępów wzbudza u mieszkańców słuszne niezadowolenie. Zwężenia wymagają wolniejszej jazdy,
a miasto w wielu miejscach jest rozkopane. Pojawia się też pytanie: czy
te inwestycje są Skawinie potrzebne?
Zdecydowanie tak. Plan mobilności to
przyszłość Skawiny, której ulice bez inwestycji w zintegrowany transport, a w
tym przede wszystkim w bezpieczną infrastrukturę pieszą i rowerową, zawsze
będą zakorkowane.

Opóźnienia w pracach remontowych
spowodowane były problemami z dotychczasowym wykonawcą.
Gmina Skawina, po wielu trudnościach przejęła jednak dokumentację
projektową oraz plac budowy. Pozwoliło
to na wznowienie prac na ulicach, na których sytuacja w Skawinie jest najtrudniejsza, czyli:
– ulicy Radziszowskiej – obecnie trwają prace związane z ułożeniem krawężnika, położeniem warstw stabilizacyjnych oraz uzupełnieniem masą
bitumiczną ubytków pomiędzy krawężnikiem, a drogą – prace powinny
zostać zakończone w ciągu 3 tygodni;
– ulicy Żeromskiego w kierunku ulicy
Witosa – trwają prace związane z bu-

dową połączenia pieszo-rowerowego
tych dwóch ulic – wykonawca na czas
budowy umożliwia ruch pieszy po
tymczasowym chodniku;
– ulicy Batorego – wkrótce rozpoczną
się prace związane z zabezpieczeniem
i uporządkowaniem terenu oraz ułożeniem warstw stabilizacyjnych,a jeśli
pogoda w perspektywie najbliższych
2–3 miesięcy będzie sprzyjająca, to
remont zostanie zakończony zgodnie z założeniami projektu (na ulicy
zostanie wykonany woonerf ) – jeśli
natomiast mróz uniemożliwi prowadzenie prac, kontynuowane będą one
wiosną 2019 r.
Liczymy na wyrozumiałość i cierpliwość mieszkańców.
Tomasz Ożóg
Drugi Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skawina

Wypełnionych SERDECZNOŚCIĄ
świąt Bożego Narodzenia!
Niech w ten szczególny czas gości w Państwa domach
MIŁOŚĆ, ZDROWIE i POKÓJ.
Szczęśliwego Nowego 2019 roku!
Wszystkim klientom
Galerii Skawina
życzy
Zarząd i Administracja

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

PODNOSIMY JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Do końca 2022 roku ciepła woda użytkowa ma zostać podłączona do 2700
mieszkań w 64 budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Skawinie. Inwestycja to przede wszystkim wygodna i bezpieczna
alternatywa dla gazowych podgrzewaczy wody. O szczegółach prac opowiada
Bogdan Wicher, Prezes Spółdzielni.
W ilu budynkach udało się już zlikwidować piecyki gazowe?
Do 2017 roku zrealizowaliśmy 9 budynków. Do końca listopada tego roku
zależy nam na likwidacji piecyków
łącznie w 750 mieszkaniach, czyli w 14
budynkach. W 2018 roku przewidujemy kolejne 6 budynków do realizacji.
Docelowo inwestycja nie zależy tylko
od spółdzielni, ale również od MPEC.
Budynki, nad którymi obecnie pracujemy, są już zasilane ciepłem sieciowym o wysokich parametrach, pozostałe muszą zostać jeszcze podłączone
przez MPEC.
Skąd pojawił się pomysł na skorzystanie z ciepłej wody bez piecyka?
Kiedy byłem małym chłopcem, poznałem trud korzystania z innego
sposobu ogrzewania wody. W pierwszej kolejności musiałem znosić węgiel do piwnicy, później wynosić go na
drugie piętro. Dopiero wtedy mogłem
podgrzać wodę do kąpieli w łazience. W latach 70. XX wieku, kiedy do
budynków podłączano gaz, podniosła
się jakość życia mieszkańców. Dzięki
instalacji piecyków gazowych moż-

na było wziąć kąpiel, nie paląc w piecu węglem czy innym paliwem stałym. Aktualnie stajemy przed szansą
umożliwienia mieszkańcom przejścia
na ciepłą wodę bez piecyka, co wiąże
się z większym komfortem i bezpieczeństwem.
Jakie zagrożenie widzi Pan w korzystaniu z piecyków gazowych?
Wymiana okien z drewnianych na plastikowe poprawiła termoizolację mieszkań,
ale zakłóciła pracę systemów wentylacji.
Kiedy okna są szczelnie zamknięte, wewnątrz brakuje powietrza niezbędnego
do całkowitego spalenia gazu. Brak ciągu kominowego z powodu np. zakrytych
kratek wentylacyjnych w łazience powoduje, że w mieszkaniu pozostaje tlenek węgla. Efektem może być zatrucie.
Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców
naszej spółdzielni, kiedy tylko pojawiły
się prawne i techniczne możliwości, rozpoczęliśmy starania o instalację ciepłej
wody. Pierwszy budynek podłączyliśmy
dopiero w 2016 roku. Wcześniej blokowało nas orzeczenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego, według którego bez
zgody wszystkich właścicieli lokali, wła-

dze spółdzielni nie mogły podjąć decyzji
o podłączeniu ciepłej wody.
Jak wyglądał remont w mieszkaniu?
Jakość zadań realizowanych przez
współpracującą z nami firmę jest na
wysokim poziomie, a prace są wykonywane bardzo sprawnie. Ekipa wchodzi
do mieszkań około 7:30, a pracę kończy około 15:00. W tym czasie realizuje 5 mieszkań. Nie jest konieczne, by
mieszkańcy byli obecni cały ten czas.
Wystarczy jedynie, aby na czas wykonywania robót udostępnili ekipie pomieszczenie, w którym będzie działać.
Czy mieszkańcy są zadowoleni
z przebiegu prac?
Zdecydowanie tak. Niektórzy obawiali
się kucia ścian, zabrudzeń podczas remontu. Po podłączeniu nowej instalacji
byli zaskoczeni panującym w łazience
porządkiem. Większość mieszkańców
już nie może doczekać się skorzystania
z przyjemności, jaką da im kąpiel bez
piecyka.
Jakie koszty dla mieszkańców generuje likwidacja piecyka?
Całkowity koszt prac pokrywany jest
z funduszu remontowego. Staraliśmy

się, aby inwestycja była satysfakcjonująca
dla każdego mieszkańca i nie wiązała się
z dodatkowymi kosztami. Oprócz środków spółdzielczych skorzystaliśmy również z dotacji z elektrowni CEZ Skawina.
Jak ocenia Pan współpracę z CEZ
Skawina?
Jestem bardzo usatysfakcjonowany
z jakości naszych relacji. CEZ zaangażował się we współpracę nie tylko jako
dostawca ciepła, ale również udzielił
dodatkowego dofinansowania. Mam
nadzieję, że nasza dalsza współpraca
będzie przebiegała równie przyjemnie.
Dziękuję za rozmowę.

Ciepło przez cały rok
Komfort bez czekania!

www.cieplodlakrakowa.pl
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Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie trwa w błędzie tylko głupiec.
Cyceron (106-43 p.n.e.) – pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy, prawnik, filozof rzymski
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POZIOMO:
2) na wigilijnym stole
4) ośmiokątny znak drogowy
z czerwonym tłem
7) wyspa Afrodyty
8) gorąca z wulkanu
9) przełożony klasztoru
11) biletowa w kinie
17
13) kolega Kokosza w komiksie sprzed
1
lat
15) wystawne przyjęcie
18) miasto na Litwie
19) polecenie dla psa
20) ciągnie sanie Św. Mikołaja
24) film w odcinkach
27) przyrząd astronoma
12
30) nagromadzona ilość
29
31) może służyć do odgarniania
śniegu lub przerzucania węgla
32) w kościele czas poprzedzający
Boże Narodzenie
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł świątecznej komedii z Whoopie Goldberg.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 16.12.2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)
Do wygrania bilety (dla 2 osób) na koncert muzyki włoskiej
„ITALIANO VERO in Love” w wykonaniu Trio Boffelli,
który odbędzie się 19 stycznia 2019 r. o godz. 18:00
w Krakowie w Kinie Kijów.Centrum (al. Krasińskiego 34).
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

PIONOWO:
1) komisarz z „Kilera"
2) miarowy w marszu
3) remis w szachach
4) trafia się w desce
5) targowy lub zamkowy
6) blady nad ranem
10) potulność, uległość, uniżenie
12) auto z Japonii
13) orzech wypełniony mleczkiem
14) umówili się pod nim Laura i Filon
16) przechowywane w spichrzu
17) schorzenie z napadami duszności
21) filmowa lwica z afrykańskiego
buszu
22) rzeka w tytule powieści Czesława
Miłosza
23) wyspa, na którą zesłano
Napoleona
25) świadoma część osobowości
26) kojarzona z terroryzmem
organizacja z Irlandii
28) faza Księżyca
29) dźwięk o określonej wysokości

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.
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