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CZERWIEC 2019
Flipping – tanio kupić, sprzedać z zyskiem – sposób zarabiania pieniędzy

Osoba „prywatna” kupi mieszkanie
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

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

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. Twardowskiego 48
(os. Podwawelskie)

Sklep, ul. Bogucianka (rondo), TYNIEC
Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC

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

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

Wiejskie smakołyki
ul. W. Lipińskiego 20a
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)
Euro-Sklep
ul. Jahody 2
Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

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

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

le mieszkań zaczęli dyktować swoje warunki, a fliperzy zainteresowani zakupem licytowali się między sobą. Obecnie zjawisko
„flippowania” przenosi się do mniejszych miast dotychczas pozostających poza biznesowym mainstreamem. Dobre „flipy” robi się
m.in. w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie czy mniejszych ośrodkach - Nowym Sączu, Tarnowie oraz miejscowościach
będących tzw. satelitami dużych miast. Przebitki, czyli zysk na
jednym lokalu, mają tam mniejszą wartość kwotową, ale procentowo niezmiennie są bardzo konkurencyjne w porównaniu choćby
z oprocentowaniem lokat bankowych. Na jednym flipie przeciętnie
można zarobić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych –
podsumowuje Marcin Drohomirecki.

House flipping

Co warto wiedzieć sprzedając nieruchomość

To popularna nazwa sposobu zarabiania na nieruchomościach. Polega na zakupie nieruchomości, jej odnowieniu
oraz szybkiej odsprzedaży z zyskiem. Wszystko to odbywa
się w dość krótkim czasie, stąd określenie flipping. Pojęcie
zaczerpnięte jest z amerykańskiego rynku nieruchomości i nie
doczekało się polskiego odpowiednika. Na krajowym rynku
funkcjonuje w nieco spolszczonej wersji „flip”albo „flipowanie”.
- W ostatnich latach ta forma szybkiego zarobku stała się
bardzo popularna – wyjaśnia Mariusz Hrabia z biura nieruchomosci NEODOM z siedzibą przy ulicy Limanowskiego w Krakowie.
– „Kupię mieszkanie za gotówkę w tym bloku”,
„Osoba prywatna
kupi mieszkanie,
bezpośrednio” –
tego typu kartki,
najczęściej pisane
odręcznie i kserowane na dużą
skalę, można zobaczyć w skrzynkach na listy czy
tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych. To metoda działania flipperów.
Być może wiele osób chcących sprzedać mieszkanie już z niej skorzystało. Jednak ci, którzy nie chcą być stratni na sprzedaży swojego
mieszkania powinni mieć świadomość, że zaoferowana im kwota
może być mocno zaniżona od rynkowej. Nawet o 30 procent.
Przekonał się o tym pan Andrzej, właściciel 2-pokojowego mieszkania (40m2 z loggią) na osiedlu Podwawelskim,
który odpowiedział na ogłoszenie:
– Zaoferowano mi 230 tys. zł, czyli o jakieś 70 tys. zł mniej
niż wartość rynkowa mojego mieszkania.
Choć w Krakowie „filippowanie” jeszcze jest popularne, to
w Warszawie zjawisko powoli słabnie.
– Skala, jaką w ostatnich latach osiągnął ten rodzaj transakcji
na stołecznym rynku sprawiła, że o oferty dające szansę szybkiego zarobku jest już niesłychanie trudno. Tym bardziej, że fliperów zrobiło się więcej niż ofert, a działania podejmowane przez
część z nich zaczęły przybierać dosłownie karykaturalna formę.
– mówi Marcin Drogomirecki ekspert serwisu Morizon.
pl. – W skrzynkach na listy pojawiły się ulotki ze zdjęciami par
na ślubnym kobiercu, które „rozważą każdą ofertę w tej okolicy”
czy stylizowane na napisane odręcznie ulotki rzekomych lekarzy
i przedstawicieli innych, powszechnie szanowanych zawodów,
którzy szukają „przytulnego mieszkania za gotówkę”. Politowanie wzbudzały też pojawiające się na latarniach naklejki z podanym numerem telefonu i informacją „kupię każde mieszkanie,
nawet brzydkie”. Mnogość tego typu ogłoszeń i ulotek z ofertami
zakupu doprowadziła do tego, że role się odwróciły - to właścicie-

ul. Korabnicka 9A

ul. Torowa 16 C

Wyjaśnia Katarzyna Foszczyńska – rzeczoznawca majątkowy:
Średnia cena sprzedaży mieszkań w Krakowie w okolicy
osiedla Podwawelskiego wynosi około 7 900 zł, na Ruczaju
około 6 600 zł, a w Skawinie około 4 700 zł za 1 metr kwadratowy.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że sama analiza cen
(nawet transakcyjnych, a nie ofertowych) nie stanowi wyceny nieruchomości. Jest informacją o średnich cenach sprzedaży np. jednego metra kwadratowego mieszkania w okolicy.
Czy jednak ta analiza
uwzględnia takie cechy nieruchomości,
jak rozkład i funkcjonalność pomieszczeń, rok budowy
i stan techniczny
budynku, standard
lokalu mieszkalnego, możliwość korzystania z piwnicy,
balkonu, windy czy
miejsca
postojoFot. Marcin Drogomirecki wego? A zatem czy
uwzględnia te elementy, które są istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie?
Zadając sobie pytanie „ile jest warta moja nieruchomość”
należy przytoczyć definicję zawartą w ustawie o gospodarce
nieruchomościami: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi
szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy
zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.” Definicji
wartości nieruchomości jest więcej, jednak większość sprzedających i kupujących jest zainteresowana właśnie określeniem
wartości rynkowej przy spełnieniu powyższych założeń.
Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy
w formie operatu szacunkowego. Należy też mieć na uwadze,
że pozostałe „wyceny” (np. przez internet, dokonane bez oględzin nieruchomości) nie są prawnie wiążące i opieranie na nich
swoich decyzji finansowych jest dość ryzykowne.
Właściciel nieruchomości, o ile nie znajduje się w sytuacji,
gdy działa pod presją czasu lub innych okoliczności wymuszających szybką sprzedaż, może pozwolić sobie na uzyskanie
pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej wartości przedmiotowej nieruchomości. Dysponując operatem szacunkowym,
zarówno sprzedający, jak i kupujący otrzymują wiedzę na temat
aktualnej wartości nieruchomości, dając gwarancję, że żadna ze
stron nie staje się ofiarą oszustwa. Natomiast cena, jaką nabywca zdecyduje się zapłacić, będzie wynikiem negocjacji.
Renata Piętka

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU
tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl

ul. Wspólna 7
AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

Początek roku przyniósł kolejne podwyżki cen mieszkań. Procentowo różnie kształtuje się to w różnych miastach.
Utrzymywanie się dobrej koniunktury na rynku nieruchomości potwierdza również wzrost wartości wniosków o kredyty
hipoteczne, ale jak długo sytuacja utrzyma się trudno określić
– tak wynika z opinii specjalistów z branży nieruchomości. Na
popyt i podaż wpływa bowiem wiele elementów, ale stałym
pozostaje fakt, że zarówno kupujący, jak i sprzedający chce
osiągnąć zadawalającą siebie kwotę. Nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia w przypadku, gdy sprzedający nie posiada
wiedzy na temat aktualnych cen na rynku nieruchomości lub
gdy zależy mu na szybkiej sprzedaży.
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Co? Gdzie? Kiedy?
14–16 czerwca pod Wawelem

Jarmark Świętojański
Program 19. Wielkiej Parady Smoków w Krakowie:
 Smoczy Piknik Rodzinny, Bulwary Wiślane przy Smoczej Jamie
1 czerwca (sobota) – godz. 10.00-21.30
2 czerwca (niedziela) – godz. 10.00-19.00
 Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle
1 czerwca (sobota) – godz. 22.00 – Zakole Wisły pod Wawelem
 Parada Smoków ulicami Starego Miasta
2 czerwca (niedziela) – godz. 12.15-15.00
Trasa: Planty (od strony ul. Gertrudy) – ul. Grodzka – Rynek Główny
Więcej na stronie www.paradasmokow.pl
Fot. Robert Słuszniak / Krakowskie Biuro Festiwalowe

6–9 czerwca w Krakowie

Festiwal Miłosza

W sobotę 22 czerwca w Krakowie

Wianki – Święto Muzyki

Fot. materiały KBF

Między 6 a 9 czerwca Kraków stanie się stolicą światowej poezji, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Obok spotkań z najważniejszymi współczesnymi
autorami poezji światowej i krajowej, w dźwiękowym otoczeniu koncertów, organizatorzy festiwalu Miłosza przygotowali wiele wydarzeń dla dzieci i ich rodziców,
seniorów i osób głuchych. Wybrano lokalizacje festiwalowe przystosowane dla osób
z niepełnosprawnościami i zaplanowano zieloną strefę relaksu na placu Szczepańskim, w części sąsiadującej z budynkiem Narodowego Starego Teatru. Tuż obok
znajdzie swoje miejsce specjalna edycja Krakowskiego Kiermaszu Książki, zorganizowana także w związku z obchodzonymi w tym samym czasie Dniami Krakowa.
Więcej o wydarzeniach, które zaplanowano w ramach festiwalu na stronie www.
miloszfestival.pl.
(UMK, red)

Kraków: 7–9 czerwca

Wodecki Twist Festiwal

Fot. materiały prasowe

Po ubiegłorocznej, niezwykle udanej pierwszej edycji festiwalu Fundacja
im. Zbigniewa Wodeckiego zaprasza na
drugą odsłonę wydarzenia. W trakcie
trzech festiwalowych dni, w najpiękniejszych krakowskich salach koncertowych
i przestrzeniach, wystąpi plejada polskich
i międzynarodowych gwiazd.
Drugą edycję Wodecki Twist Festiwal otworzy 7 czerwca koncert w Teatrze im. J. Słowackiego poświęcony trąbce. Trąbka, to – obok skrzypiec – jeden
z dwóch najważniejszych instrumentów
w twórczości Zbigniewa Wodeckiego.
Jedną z gwiazd koncertu będzie Chris
Botti, mistrz smooth-jazzowego brzmienia i jeden z najpopularniejszych instrumentalistów gatunku.
Dzień później, 8 czerwca w Centrum
Kongresowym ICE Kraków odbędzie się

uroczysta gala zatytułowana „Chwytaj
dzień”. Wystąpią najpopularniejsze obecnie nazwiska na polskiej sceny muzycznej, jak: Anna Maria Jopek, Urszula Dudziak, Matt Dusk, Brodka, Aga Zaryan,
JNR Robinson, Gaba Kulka, Igor Herbut, Alicja Majewska, Dawid Podsiadło,
Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert
oraz Mela Koteluk. Usłyszymy ich w pełnym niespodzianek repertuarze opartym
na ulubionych standardach i przebojach
Zbigniewa Wodeckiego. Kierownictwo
muzyczne nad koncertem objął wybitny
polski kompozytor, pianista i dyrygent
Krzysztof Herdzin.
7-8 czerwca w godz. 16.00-22.00
na otwartej plenerowej scenie Forum
Przestrzenie nad Wisłą (przy dawnym
hotelu Forum) wystąpią także: Ania
Rusowicz, Sławek Uniatowski, Daryl
Strodes, Kasia Moś, Hańba, Magda
Bożyk i Kuba Badach. Wydarzeniami
towarzyszącymi festiwalu są też m.in.:
Wodecki Twist: Chóry (7 czerwca godz.
10.00 – Rynek Główny) oraz Wodecki
Twist: Dzieci (8 czerwca godz. 10.0015.00 – Krakowskie Forum Kultury,
Mały Rynek). Więcej informacji na
www.wodeckitwistfestiwal.pl.

(UMK, red)

Impreza już po raz szósty odbędzie
się w formule nawiązującej do francuskiego wydarzenia „Fête de la Musique”.
W tym dniu każdy znajdzie coś dla siebie,
jak zapewniają organizatorzy. Na trzech
scenach zagrają czołowi przedstawiciele
różnych gatunków muzycznych.
Na scenie Hard Rock Cafe na Rynku Głównym wystąpi między innymi
Natalia Nykiel, Miuosha, duetu Flirtini
i The Dumplings, czyli electropopowy zespół tworzony przez Justynę Święs i Kubę
Karasia. Zagra także jeden z najważniejszych rapowych zespołów w Polsce, Rasmentalism.

Na scenie Coca-Coli, zlokalizowanej u stóp Wawelu przy ulicy Powiśle,
wystąpią: Fisz Emade Tworzywo, Barbara Wrońska, Misia Furtak, Mela Koteluk,
duet tęskno, czyli projekt wokalistki Joanny Longić oraz kompozytorki i pianistki
Hani Rani.
Na placu Nowym w sercu krakowskiego Kazimierza stanie Scena Alternatywna o eksperymentalnym obliczu.
Zagrają tam amerykanie z Enablers,
czyli grupa, która łączy spoken word, ciężkie brzmienia i dźwiękowe improwizacje. Wystąpi także BNNT, duet tworzony przez artystę dźwiękowego Konrada

Żacy,uczniowie i draby miejskie,bębniarze i muzyka, grupy rekonstrukcyjne
i sokolnicy; warsztaty dla najmłodszych,
zdobywanie patentów i wiele innych
atrakcji – między 14 a 16 czerwca odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta już edycję Jarmarku Świętojańskiego. Tuż pod
Wawelem spotkają się pasjonaci, którzy
przybliżą nam atmosferę renesansowego
Krakowa, skupiając się zwłaszcza na codziennym życiu mieszkańców.
Tegoroczna edycja poświęcona będzie żakom i uczniom różnych szkół,
mieszczanom oraz straży miejskiej, która z żakami miała prawdziwe utrapienie.
Co wieczór będzie można też obejrzeć
scenki teatru commedia dell’arte rozgrywane przez krakowską trupę. Więcej
informacji na stronie internetowej www.
jarmarkswietojanski.eu i Facebooku wydarzenia.
(UMK, red)
Smoleńskiego oraz perkusistę Daniela
Szweda. Gościem tej sceny będzie też
Laboratorium Pieśni, trójmiejski kolektyw aranżujący tradycyjne pieśni polifoniczne: ukraińskie, bułgarskie, białoruskie itp.
Na krakowskim Kazimierzu, w namiocie ulokowanym przy rogu ulic Józefa i Wąskiej, odbędzie się potańcówka
inaugurująca Festiwal Kultury Żydowskiej. Zagra tam Mała Orkiestra Dancingowa, która prezentuje wczesny polski pop. Dwunastoosobowy skład pod
dyrekcją Noama Zylberberga wykonuje
muzykę dwudziestolecia międzywojennego zgodnie z duchem tamtych czasów.
Więcej na stronie: www.wianki.
krakow.pl.
(red)
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Reforma edukacji przyniosła miastu straty

9 czerwca – w dwóch lokalizacjach

Kraków chce zwrotu kosztów

Dzień Otwarty Magistratu

Największe miasta zrzeszone w Unii
Metropolii Polskich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź,
Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław –
domagają się od Skarbu Państwa zwrotu
kosztów reformy edukacji. Chodzi o wydatki poniesione w 2017 roku, ponieważ
te można już podsumować. 21 maja włodarze 10 miast złożyli w Ministerstwie
Finansów przesądowe wezwania do zapłaty. Krakowskie pismo opiewa na kwotę
4,3 mln zł.
Największe polskie miasta podliczyły wydatki, które poniosły w 2017
roku, aby przygotować infrastrukturę
oświatową do reformy edukacji – likwidacji gimnazjów i wydłużenia cyklu
nauczania w szkołach podstawowych
z sześciu do ośmiu lat.
Do wyliczenia kosztów reformy
przyjęto jednolite kryteria i uwzględniono wydatki poniesione na:

W niedzielę, 9
czerwca odbędzie
się tegoroczna edycja Dnia Otwartego
Magistratu. W tym
roku krakowianie
świętują w dwóch
lokalizacjach – zarówno w magistracie przy placu
Wszystkich Świętych, jak i w Nowej
Fot. Magiczny Kraków
Hucie. Na zieleńcu przy ulicy Boruty-Spiechowicza (naprzeciwko Urzędu Miasta Krakowa na os.
Zgody 2) odbędzie się bowiem piknik w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty.
Dzień Otwarty Magistratu to jak zawsze okazja do spotkania z przedstawicielami władz miasta. Wspólne świętowanie zainauguruje prezydent Jacek Majchrowski, który wraz z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Dominikiem Jaśkowcem przywita gości pod magistratem, a ze świętującymi w Nowej Hucie spotka się
w południe.

–

utworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych (np. fizyczna, chemiczna,
biologiczna, geograficzna),
– doposażenie i adaptacje w szkołach
podstawowych (np. świetlic, łazienek, stołówek) w związku ze zwiększeniem liczby uczniów (klasy VII
i VIII),
– doposażenie i adaptacje budynków
gimnazjów na potrzeby szkół podstawowych (np. pomieszczeń dydaktycznych, świetlicy, łazienek, stołówki).
Biorąc pod uwagę te rodzaje wydatków, w oparciu o faktury, Kraków obliczył, że w 2017 roku przeznaczył na
reformę edukacji 5 289 855,51 zł. Od
tej kwoty odliczyć trzeba jednak środki w wysokości 970 945 zł, które miasto otrzymało w ramach 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Ostatecznie więc na wdrożenie reformy

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

edukacji Kraków z własnego budżetu wydał w 2017 roku 4 318 910,51 zł.
Taka kwota znalazła się w przesądowym
wezwaniu do zapłaty złożonym w Ministerstwie Finansów.
Miasta zapowiadają, że złożenie
przedsądowych wezwań do zapłaty to
pierwszy krok w walce o zwrot kosztów
reformy edukacji. Jeżeli rząd nie przychyli się do tych roszczeń, kolejnym krokiem
będzie pozew zbiorowy.
(UMK, red)

Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie

Od 1 czerwca II etap prac
Od soboty, 1
czerwca wyłączona zostanie jezdnia
na al. Mickiewicza
i al. Słowackiego,
która prowadzi
w kierunku mostu
Dębnickiego, na
odcinku od ulicy
Lenartowicza do
ulicy Kochanowskiego. Przejezdność w obu kierunkach zostanie
utrzymana na paFot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
sie prowadzącym
w kierunku Nowego Kleparza.
Przypominamy, że przebudowa skrzyżowania al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ulic Karmelickiej i Królewskiej jest prowadzona w ramach prac remontowych
torowiska na ulicy Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.
Drugi etap zgodnie z harmonogramem ma potrwać 1,5 miesiąca. Roboty planowane są po stronie ulicy Królewskiej.
(UMK, red)

Magistrat: nawiązanie do klimatu PRL-u

Na tych, którzy odwiedzą magistrat czeka możliwość zwiedzania Pałacu Wielkopolskich z przewodnikiem lub detektywistyczna gra terenowa, przygotowana
zwłaszcza z myślą o młodszych gościach. W sali obrad odbędzie się uroczysta sesja
Młodzieżowej Rady Miasta, a swoją działalność przybliżą krakowskie dzielnice.
Będzie też okazja do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego.
Tegoroczna edycja będzie w oprawie klimatu PRL-u. Nie tylko najmłodsi będą
mogli wziąć udział w zajęciach w stylu ZPT, grach i loteryjkach, warsztatach przyrodniczych, aktywnościach sportowo-rekreacyjnych oraz warsztatach poświęconych krakowskiemu specjałowi, czyli obwarzankom. Specjalnie zaaranżowane kino
w bramie przypomni bajki z tamtych lat: „Jacka i Agatkę”, „Akademię Pana Kleksa”.
Wspólne świętowanie zakończy koncert finałowy – wystąpi zespół Raz Dwa Trzy.

Nowa Huta: świętowanie w stylu piknikowym

Koncerty, animacje dla dzieci, pokazy szczudlarzy i żonglerów, warsztaty artystyczne, konkursy, gry i zabawy – to tylko wybrane punkty z oferty przygotowanej
przez nowohuckie instytucje kultury. Bogaty program przygotowały także spółki
i jednostki miejskie. Spacery tematyczne to propozycja dla tych, którzy w towarzystwie botanika chcą przyjrzeć się bogactwu przyrodniczemu Łąk Nowohuckich
lub poszukać sztuki i miejsc fantomowych w parku Wiśniowy Sad i okolicach. Na
przybyłych czekają także atrakcje przygotowane przez straż miejską, straż pożarną i wojsko.
Będzie też strefa bufetowa, a w niej między innymi wata cukrowa dla najmłodszych i woda pitna zapewniona przez Wodociągi Miasta Krakowa.

Bezpłatne autobusy i tramwaje

Żeby umożliwić uczestnikom imprezy skorzystanie z jak największej liczby
atrakcji MPK uruchomi specjalne, bezpłatne linie autobusowe i tramwajowe, które
będą kursowały między placem Wszystkich Świętych i Nową Hutą.
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Dziecko u stomatologa – dentysta nie taki straszny

Jak przygotować dziecko do wizyty?
Wizyta dziecka u dentysty jest
zawsze trudnym i stresującym momentem – zarówno dla malucha, jak
i dla rodziców. Mały pacjent boi się
białego fartucha, widoku strzykawki
i specjalistycznego wyposażenia gabinetu, które wygląda dziwnie i niebezpiecznie. Aby wizyta u dentysty
dziecięcego nie była traumatycznym
doświadczeniem, lepiej jest się do niej
wcześniej przygotować. Jak to zrobić?
Oto kilka sposobów, które mogą być
pomocne:

Zaaranżuj wizytę adaptacyjną

Są szkoły, które zalecają już pierwszą wizytę zanim maluch zacznie ząbkować, czyli nim skończy rok. Natomiast w wieku 2–3 lat warto zabrać
dziecko do stomatologa dziecięcego na
tzw. wizytę adaptacyjną, podczas której
będzie miało okazję przyjrzeć się z bliska gabinetowi, usiąść w fotelu, oglądnąć sprzęty i nauczyć się prawidłowo
dbać o zęby. Wizyta absolutnie nie
może wiązać się z żadnym zabiegiem.
Nie czekajmy więc, aż stanie się ona
koniecznością i związana będzie z bólem zęba. Tym bardziej, że taka wizyta oznacza często borowanie i zastrzyk
znieczulający. Wówczas dentysta będzie
kojarzył się dziecku z czymś nieprzyjemnym. Większość dzieci źle znosi już
sam widok strzykawki, które znane są
im dobrze z gabinetów pediatry, dlatego jeśli okoliczności zmuszają do wizyty
u stomatologa warto rozważyć gabinet
stosujący znieczulenie komputerowe.
Istotnym jest, aby nasza pociecha na-

brała zaufania do dentysty, by kojarzyła
go jako osobę miłą i sympatyczną.

Oswajanie z gabinetem i nową sytuacją

Przed pierwszą wizytą warto zacząć
przyzwyczajać dziecko do realiów gabinetu stomatologicznego, zafascynować
pracą specjalisty. Sprawdzonym sposobem jest wspólna zabawa w dentystę.
Można zaaranżować gabinet w domu
i odegrać scenki np. oglądanie zębów
w lusterku. Bardzo pomocne jest również czytanie odpowiednich książeczek, które przedstawiają pracę dentysty. Ważne, aby dziecko zafascynować
tematem, by wizyta była ciekawa.

Nie opowiadaj o przykrych
doświadczeniach

Powinniśmy unikać tematów związanych ze swoimi przykrymi doświadczeniami z dentystą. Dziecko nie powinno też być świadkiem rozmów
pomiędzy dorosłymi, którzy opowiadają swoje traumatyczne przeżyciach czy
historie o niemiłych zabiegach stomatologicznych, jakich doświadczyli.

Odpowiedni dobór słów

Kiedy rozmawiamy z dzieckiem
o dentyście rozważnie dobierajmy słowa. Nie używajmy słów wywołujący
natychmiastowy lęk, czyli np. zastrzyk
czy ból. W trakcie wizyty musimy też
być przygotowani na negatywną reakcję
dziecka, na płacz lub krzyk. Powinniśmy jednak zachować spokój i budować
pozytywne skojarzenia. Niewskazane
jest przerywanie zabiegu czy uspaka-

jania malucha, ani powtarzanie mu „to
nic nie boli”, albo „pani dentystka tylko sobie poogląda ząbki i nic nie będzie
robić”. Tego rodzaju słowa nie uspakajają dziecka, a wręcz przeciwnie, jeszcze
bardziej dziecko niepokoją.

Dodawaj otuchy

W czasie wizyty pamiętaj o tym, aby
dodawać dziecku otuchy. Za każdym razem, gdy dzielnie zniesie jakiś zabieg gratuluj mu,zachwycaj się jego odwagą.Mów
np. „brawo” albo „świetnie sobie radzisz”.
Takie zwroty potrafią zdziałać cuda.

Nagroda

W większości gabinety specjalizujące się w stomatologii dziecięcej przygotowane są do nagradzania swoich
małych pacjentów. Dziecko może liczyć
na naklejkę „dzielny pacjent”, szczoteczkę itp. Pamiętajmy jednak, aby po
udanej wizycie też pomyśleć o nagrodzie dla swojej pociechy.

Zadbaj o profilaktykę

Wizyty kontrolne u stomatologa są
szczególnie istotne. Próchnica u dzieci rozwija się niezwykle szybko, a regularne wizyty pozwalają wykryć ją w początkowym stadium.
Natomiast wykonywane zgodnie
z zaleceniami dentysty zabiegi, jak lakierowanie i lakowanie zębów, remineralizacja szkliwa oraz profesjonalna higienizacja skutecznie zmniejszają jej rozwój.
Warto więc pamiętać o profilaktyce.
lek. stom. Anna Freyer
Studio Stomatologii „SKRZAT”

Wpływ zmysłu dotyku na rozwój mowy u dziecka

Moje ręce potrafią mówić
Zmysł dotyku stanowi jeden z podstawotwarzaniu oraz interpretowaniu bodźców z otowych zmysłów człowieka. Odpowiada za odbiór
czenia. Owe nieprawidłowości mogą dotyczyć
bodźców, ich przetwarzanie oraz interpretowaproblemów w obrębie czucia powierzchownego.
nie, wszystko za sprawą receptorów umieszDzieci obarczone tym zaburzeniem, mogą wyczonych w skórze. To dzięki dotykowi czujemy
kazywać zbytnią nadwrażliwość bądź podwrażlitemperaturę danego obiektu, jego ciężar, faktuwość dotykową. Dzieci nadwrażliwe często mają
rę oraz inne właściwości. A co najważniejsze,
problemy podczas komunikacji niewerbalnej.
czujemy fizyczną bliskość z drugą osobą, która
Niechętnie pozwalają się dotykać, wręcz negaumożliwia nam tworzenie więzi emocjonalnej.
źródło: osesek.pl tywnie reagują na dotyk, przytulanie, głaskanie.
Dotyk jest pierwszym ze zmysłów kształtuUtrudnia im to nawiązywanie kontaktów interjącym się już w życiu płodowym. Po urodzeniu pełni funkcję personalnych, bywają wycofane oraz aspołeczne. Co więcej,
źródła informacji pozwalając noworodkom poznawać otocze- nadwrażliwość dotykowa często występuje w obrębie okolinie, jak również informować o nieprzyjemnych bodźcach tj. np. cy orofacjalnej (okolice ust), co ma swoje skutki w nietoleranbrudna pieluszka. We wczesnym okresie rozwojowym dzieci cjach pokarmowych, zwłaszcza niektórych struktur pokarmu,
odruchowo wkładają ręce bądź przedmioty do buzi, to wła- konsystencji. Dzieci mają tendencję do „wypluwania” jedzenia
śnie dzięki temu badają otaczający ich świat. Co więcej, jedną z ust, mają problemy z ssaniem, co przekłada się na późniejsze
z głównych potrzeb dziecka jest bycie dotykanym, przytula- problemy w gryzieniu i żuciu. Z powodu niedojrzałej i nienym, za sprawą czego wycisza się, czuje się bezpiecznie, a jego wykształconej dostatecznie umiejętności gryzienia, żucia oraz
napięcie i stres są regulowane. To zmysł dotyku umożliwia no- połykania pokarmów, może dojść do nadmiernego wysklepieworodkowi odszukanie piersi matki czy smoczka.
nia się podniebienia twardego i konieczności interwencji ortodontycznej. Z kolei z powodu podwrażliwości sensorycznej,
Jak to wygląda z biologicznego punktu widzenia?
dziecko domaga się zwiększonej ilości bodźców dotykowych,
Za odbiór bodźców odpowiedzialne są receptory znaj- obgryza paznokcie, ssie palce, gryzie bądź spożywa niejadalne
dujące się w skórze. Ich największe skupisko znajduje się przedmioty. Każde z tych patologicznych zachowań w konsew opuszkach palców oraz w jamie ustnej – najwięcej na war- kwencji prowadzi do problemów artykulacyjnych, do powstagach. Otrzymany bodziec czuciowy (informacja czuciowa) za wania wad zgryzu i trudności w wymowie. Należy pamiętać, że
pośrednictwem dróg czuciowych, wędruje do Ośrodkowego już na etapie przyjmowania pokarmów, kształtujemy to, w jaki
Układu Nerwowego, gdzie jest przetwarzany, a następnie in- sposób będzie pracował każdy z poszczególnych narządów arterpretowany przez nasze ciało.
tykulacyjnych (język, wargi, podniebienie), tak niezbędnych
w procesi kształtowania mowy.
Zmysł dotyku a komunikacja
mgr Magdalena Panek
Odpowiedni rozwój czucia powierzchownego (zmysłu
logopeda
dotyku) u dzieci, wpływa na ich rozwój mowy oraz umiejętnoNiepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2
ści komunikacji. Nierzadko dzieci zmagają się z zaburzeniami
z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”
integracji sensorycznej – są to zaburzenia w odbiorze, przew Krakowie

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.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: 13.00–16.00; wtorek– piątek: 09.00–15.00

Sala gimnastyczna na os. Podwawelskim, basen na Ruczaju

Nowe obiekty sportowe
Dzielnica VIII Dębniki to jedna
z najprężniej rozwijających się dzielnic
Krakowa. Wzrastająca liczba mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych sprawia, że dotychczasowe zaplecze sportowe placówek edukacyjnych wymaga
kompleksowych remontów i rozbudowy.
Cieszy więc fakt, że działania w tej przestrzeni, choć wypracowane wieloletnimi
staraniami, udaje się realizować. Szkoła
Podstawowa nr 25 na osiedlu Podwawelskim zyskała właśnie salę gimnastyczną,
a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 przy ulicy Strąkowej krytą pływalnię. Być może wkrótce
nową salą sportową będzie mogła też
pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 40
przy ulicy Pszczelnej, a Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
151 przy ulicy Lipińskiego uda się pozyskać środki na budowę hali sportowo-widowiskowej o ogólnomiejskim przeznaczeniu – projekt jest gotowy, czeka
tylko na realizację.
– Starania o budowę sali gimnastycznej dla Gimnazjum 21 rozpoczęły się
w 1999 roku – wspomina Barbara Pyzik,
obecna dyrektor SP nr 25. – Ówczesna
dyrektor gimnazjum Urszula Sawicka-Patrzałek zwracała się do Rady Dzielnicy VIII Dębniki z prośbą o przeznaczenie środków na budowę odrębnej sali,
wskazując trudną sytuację wynikającą
z reformy systemu oświaty (podział na
szkoły podstawowe i gimnazja). W 2008
roku powstał projekt architektoniczno-budowlany wraz z zagospodarowaniem
terenu. Niestety z przyczyn finansowych
do jego realizacji nie doszło. Dopiero po

blisko dziesięciu latach, w 2017 roku zatwierdzono nowy projekt i prace budowlane ruszyły.
Uroczyste przekazanie sali w użytkowanie szkole zaplanowano na 29 maja
br. Nowy obiekt zaprojektowany jest na
miarę współczesnych wymagań i posiada wiele funkcjonalnych rozwiązań.
Podobnie, jako historię wieloletnich starań, budowę pływalni wspomina Jerzy Kubieniec, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 158:
– Idea basenu przy szkole pojawiła
się w 1994 r. podczas jej otwarcia. Padła
z ust ówczesnego prezydenta Miasta Krakowa Józefa Lassoty i Jerzego Lackowskiego, Kuratora Oświaty. Nikt wówczas nie
przypuszczał, że pływalnia w ogóle powstanie, a już z pewnością, że jej otwarcie
zbiegnie się z obchodami 25-lecia funkcjonowania szkoły.
Otwarcie odbędzie się 19 czerwca
br. i będzie połączone z miejskim zakończeniem roku szkolnego oraz inauguracją akcji „Lato w mieście 2019”.
Symbolicznego przecięcia wstęgi mają
dokonać prof. Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa i Bogusław
Kośmider, zastępca Prezydenta ds. Obsługi Mieszkańców, który w 2016 roku,
będąc wówczas przewodniczącym Rady
Miasta Krakowa i radnym miasta z rejonu, gdzie znajduje się szkoła – publicznie na Pikniku dla Zdrowia – zobowiązał się do pomocy w realizacji budowy
basenu.

Renata Piętka
Więcej zdjęć nowych obiektów na profilu
FB „Kropki”.

Łączna powierzchnia sali to ponad 2 tys. m2.
Na obiekt składa się: sala główna, sala lustrzana, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, szatnia dla
uczniów i nauczycieli z zapleczem sanitarnym.
Infrastruktura obiektu przystosowana jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomyślano
także o bardzo dobrym nagłośnieniu na potrzeby imprez i wyciszeniu akustycznym, co ma duże
znaczenie w codziennej pracy z uczniami. Obiekt
jest monitorowany i wyposażony w system alarmowy.
fot. Paweł Bugaj

Salę główną można podzielić na dwie części,
co umożliwi równoczesne prowadzenie zajęć
wychowania fizycznego i treningów. Wyposażona jest w sprzęt niezbędny do prowadzenia
zajęć gimnastycznych oraz uprawiania wielu
dyscyplin sportowych. Posiada też wysuwane
trybuny dla kibiców. W sali lustrzanej można będzie prowadzić zarówno zajęcia korekcyjne, jak
i taneczne w ramach stałej współpracy z Klubem
Sportowym PODWAWELSKI.
fot. Paweł Bugaj
SP nr 158 ma dwie sale gimnastyczne, kort tenisowy i bieżnię lekkoatletyczną, a od 2011 roku
wielofunkcyjne boiska „Orlik 2012”. Nowoczesna
kryta pływalnia jest uzupełnieniem tej bazy
sportowej. Obiekt będzie czynny w godz.: 7-22
(pon.-pt.), 10-22 (sob.-niedz.). W ciągu roku
szkolnego do godz. 15 dostępny będzie głównie dla młodzieży, a po godz. 15 komercyjnie.
W okresie wakacji będą odbywały się zajęcia
w ramach akcji „Lato w mieście”, ale basen będzie też dostępny dla grup i klientów indywidualnych.
fot. red.

Hala basenu sportowego wyposażona jest
w sześciotorową nieckę o wym. 25,0 x 16,0 m
i głębokości 180 cm z dnem podnoszonym na
szerokości 3 torów oraz wannę jacuzzi. Obiekt
posiada nowocześnie wyposażony zespół szatniowy oraz zaplecze sanitarne w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Cena indywidualnego biletu za godzinę będzie wynosić
13 zł. Planowane są zniżki dla grup zorganizowanych, szkółek oraz posiadaczy karnetów.
fot. red.

W kompleksie basenowym powstała grota solna, która niewątpliwie stanowi jego atrakcję.
Dla klientów indywidualnych dostępna będzie
w cenie 15 zł/godz. od osoby, ale przewidywany
jest system zniżek.
fot. red.
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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
wyjątkowych gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem

1 czerwca w Parku Miejskim w Skawinie

Impreza środowiskowa

2 Wersje
znaku
Burmistrz Miasta
i Gmi-

ny Skawina zaprasza na XVI
Imprezę Środowiskową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się 1 czerwca,
w Dzień Dziecka, w godz.:
12.00–17.00, w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku
„Sokół”.
Organizatorami imprezy, która stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, są Urząd Miasta
i Gminy w Skawinie oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina – popierając tym samym życie zdrowe, bez przemocy,

wolne od nałogów, a także aktywne spędzanie czasu wolnego, które zmniejszając stres, korzystnie
wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. W programie imprezy znajdzie się wiele
atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz
całej rodziny: konkurencje sportowe – ze szczególnym uwzględnieniem biegów, a także występy artystyczne, konkursy profilaktyczne
i inne.
– Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair
play z pewnością dostarczą wiele emocji i radości wszystkim
uczestnikom imprezy – mówi Małgorzata Kopeć, kierownik
Centrum Wspierania Rodziny i zachęca do wzięcia udziału
w wydarzeniu. 
(UMiG)

Dzień Sąsiada w Skawinie

Poznaj mieszkańców z sąsiedztwa
Chcielibyście zorganizować wraz
z sąsiadami ciekawe wydarzenie w miejscu,w którym mieszkacie,bliżej się poznać,
wspólnie zrealizować ciekawy projekt
czy inicjatywę? Warto włączyć się w realizację przedsięwzięcia „Dzień Sąsiada”.

Dlaczego?

Bo warto znać osoby, które mieszkają obok nas – mieć do kogo zwrócić
się, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, a na
naszym balkonie obrodziły pelargonie
i wymagają stałej pielęgnacji, zostawić

pod okiem zaufanej osoby nasze dziecko, czy podczas choroby zwrócić się
o pomoc w zrobieniu zakupów. Albo
po prostu móc zamienić z kimś parę
zdań – tak po sąsiedzku. Zazwyczaj każda społeczna inicjatywa zaczyna się od
osób, które mówią sobie „Dzień dobry.
Co słychać?”– potrzebujemy relacji i zaufania, żeby zacząć wspólnie działać na
rzecz swojego sąsiedztwa – zawalczyć
o lokalny park czy napisać projekt do
Budżetu Obywatelskiego. Dlatego też
organizatorzy przedsięwzięcia „Dzień
Sąsiada” zapraszają mieszkańców Skawiny, do tego, aby na przełomie maja
i czerwca spędzili parę godzin ze swoimi sąsiadami, wyszli poza zwyczajowe
„dzień dobry”.

Dla kogo jest ta akcja?

Dla wszystkich mieszkańców Skawiny. Zarówno tych mieszkających
tu od pokoleń, jak i tych, którzy zamieszkali w Skawinie od niedawna.
Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać swoich sąsiadów i spędzić z nimi
wspólnie czas.

Jak może wyglądać Dzień Sąsiada?

Może być spotkaniem przy wspólnym stole wyniesionym z jednego
z mieszkań na podwórko kamienicy.
Może też mieć formę pikniku w pobliskim parku czy spotkania na placu zabaw.
Warto też rozważyć formę konkursu np.
na najlepszą szarlotkę. Wybór konwencji
zależy od Was i Waszych sąsiadów.
Informacje, jak zorganizować
„Dzień Sąsiada” krok po kroku, znajdziesz na stronie www.dziensasiada.
bis-krakow.pl.
(Fundacja BIS/UMiG)

po prawej stronie.
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CZERWIEC 2019
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się
– ze wszystkich sił – tego, czego pragnie. 
Paulo Coelho – brazylijski pisarz i poeta (z książki Piąta góra)
1

2

3

4

4

5

1

6

5

16

7

8
9

10

11

12

15
13

14

15

16

17

14
9
18

19
13

11
20

21

22

23
8

24

25

26

27

28

12

29

6
30
2

31

32
10

1

2

3

17

4

5

6

7

8

9

POZIOMO:
2) dnia lub roku
4) instalowany w komputerze
lub rzucany na stadionie
lekkoatletycznym
7) bazowy element roweru
8) schronisko dla psów
9) wystawne przyjęcie bez tańców
11) gryzoń budujący tamy
13) odsłonięty, okazały balkon
15) mieszkanie lub restauracja
7 18) popularna marka przypraw
19) uzbrojony i opancerzony wóz
bojowy
20) potocznie – sytuacja narażająca
kogoś na wstyd lub śmieszność
24) choroba oczu
27) pomór, epidemia
30) Wisła lub Warta
31) w sporcie – najlepszy wynik
32) charakterystyczna nazwa, pod
którą znajduje się określona strona
internetowa
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 7 czerwca br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania – całosezonowe karty wstępu
na teren ORiW „Nad Zalewem” w Kryspinowie
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) usterka, skaza
2) duet tancerzy
3) notarialny dokument
4) drzewo z żołędziami
5) kolor w kartach
6) spryciarz, rutyniarz
10) urzędnik sądu bez nominacji
12) metalowy arkusz
13) węgierskie wino
14) może być bezbramkowy
16) łaciata na łące
17) imię ukochanej Winicjusza z
powieści „Quo vadis” Sienkiewicza
21) śpiewający poeta
22) myśl przewodnia
23) tlenek węgla
25) miasto we wschodnich Niemczech
26) pytanie mianownika
28) pamięć komputerowa
29) Wiktor, znany rysownik, prowadził
program „Piórkiem i węglem”

EKSPOZYCJA 1600 m2

WIZUALIZACJA
3D GRATIS

www.vivasanit.pl

SALON ŁAZIENEK I WYPOSAŻENIA DOMU

SKAWINA ul. TOROWA 16c, tel. 12 276-63-33
pn.–pt 0.00–17.00 sob. 8.30–13.30

Firma Handlowa zatrudni
pracowników na stanowisko

kasjer-sprzedawca

Lokalizacja:

- Kraków: os. Sidzina
- Skawina
- Radziszów
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy umowę o pracę, pełny etat.
Zapewniamy możliwość wdrożenia i szkolenia.

Kontakt: 885 062 020

SPRZEDAM
DOM 180 M2

W KOKOTOWIE
GMINA WIELICZKA
Działka 10 arów
Możliwość rozliczenia
2-pokojowego mieszkania.

 502 598 296
 502 745 645

