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ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

CENTRUM DERMATOLOGII

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

UWAGA!

& 12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl

STOMATOLOG

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne
Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23
e-mail: info@npa.pl  www.npa.pl

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE
WWW.STANMED.COM.PL
UL. CHMIELENIEC 19/U1, KRAKÓW-RUCZAJ

GABINET STOMATOLOGICZNY
BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
PARKING
Z od
TYŁU
wejście
z tarasu
ulicyBUDYNKU
Szuwarowej

GINEKOLOG

CENTRUM ALERGIKA

zatrudni
operatorów maszyn i urządzeń produkcyjnych
oraz
elektryka
Bliższe informacje: tel. 12 276 08 05

PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
PEŁNY ZAKRES ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH:
stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia – implanty

M. Bobrzyńskiego

Chmieleniec

Gabinet czynny:
poniedziałek-czwartek 14.00-20.00; piątek 8.00-20.00; soboty do godz. 13.00
Rejestracja: 12 656 34 33, 79 656 34 33
Biblioteka
papieska CAMPUS
Grota Roweckiego

19a
19

GABINET GINEKOLOGICZNY

GABINET PRYWATNY
USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel
specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276

• LEKARZE SPECJALIŚCI

endokrynolog - ortopeda - kardiolog
neurolog - radiolog - dietetyk

• USG pełny zakres, EKG, Echo serca
Holter 24h
• BADANIA ANALITYCZNE
• REHABILITACJA
masaże - ćwiczenia - ﬁzykoterapia
suche igłowanie - fala uderzeniowa
krioterapia

Kraków - Sidzina

REHABILITACJA ul. Działowskiego 1
tel. 12 44-67-888, 536 832 002

CENTRUM MEDYCZNE ul. Petrażyckiego 99
tel. 12 44-67-887, 536 832 002

współpracujemy z PZU, Signal-Iduna, Allianz, Mondial Assistance, Polmed

www.progamed.pl
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Co? Gdzie? Kiedy?
Odwiedź Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Ile wiesz o Polskim Państwie Podziemnym?
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

Stała ekspozycja Muzeum Armii Krajowej im. gen.
Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego sile zbrojnej – Armii
Krajowej została otwarta w 2012 r.
Zgodnie z przyjętym scenariuszem historycznym, nowoczesna ekspozycja – wzbogacona środkami multimedialnymi – podzielona jest na tematyczne przestrzenie
wystawiennicze. Na parterze zwiedzający mogą poznać historię II Rzeczpospolitej, przebieg kampanii wrześniowej
i życie w obozach jenieckich oraz zobaczyć np. rekonstrukcję czołgu Vickers (zrobioną m.in. z oryginalnych części
z czołgu zniszczonego w 1939 r.) oraz baraki dla jeńców.
W przestrzeni dotyczącej dwóch okupacji – niemieckiej
i sowieckiej – przez pryzmat setek dokumentów i pamiątek z lat wojny (np. naboje i pagony oficerskie przywiezione
przez żołnierza AK z katyńskich mogił) pokazane są realia
życia codziennego i terror.
Zasadnicza część wystawy dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej znajduje się na poziomie -1. Są tu zdjęcia i pamiątki (w tym dziennik mjr.
„Hubala”), ale też kadłub brytyjskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK przekrój rakiety V-2,

Zobacz, jak powstają szklane dzieła

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

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

Fot. Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3

Centrum Szkła i Ceramiki przy ulicy Lipowej 3 w Krakowie, należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, to jedyne miejsce
w Krakowie, w którym na żywo można zobaczyć fascynujący proces powstawania szklanych przedmiotów, a nawet
samemu spróbować sił w zawodzie hutnika-szklarza.
Doświadczeni hutnicy na oczach widzów formują wazony, patery, przyciski, kwiaty i zwierzęta. Pokazy ręcznego

formowania szkła odbywają się w zabytkowej hali produkcyjnej, wpisanej na listę Krakowskiego Szlaku Techniki –
codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do
15.30. Hutnicy pracują cały czas, więc na pokaz można
wejść w każdym momencie (nie ma ustalonych konkretnych godzin rozpoczęcia pokazów).
Centrum posiada także galerię szkła i ceramiki współczesnej (dlatego chętnie odwiedzane jest przez osoby
poszukujące niebanalnych prezentów) oraz ekspozycję
muzealną, dzięki której można poznać historię jednego
z największych przedwojennych zakładów przemysłowych
Krakowa – Krakowskiej Huty Szkła, działającej w tym
miejscu od 1931 roku.
Centrum organizuje także warsztaty dla dzieci i dorosłych (tradycyjne malarstwo na szkle, decoupage, fusing,
szklane mozaiki).
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 oraz na
facebookowym profilu intytucji. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Centrum udostępniane jest w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.
(UMK, red)

Pracownia i Muzeum Witrażu w Krakowie

Historyczny warsztat wciąż działa
Pracownia i Muzeum Witrażu przy
al. Krasińskiego 23 w Krakowie, to jedyna instytucja kultury na świecie, która udostępnia do zwiedzania autentyczny, wciąż funkcjonujący, historyczny
warsztat, założony w 1902 roku.
Kraków to miasto od wieków związane ze sztuką witrażową. Dziesiątki
wybitnych dzieł zdobi zarówno najwspanialsze zabytki miasta, w tym Wa-

wel, gotyckie kościoły, np. bazylika Mariacka, jak również prywatne kamienice.
W Pracowni i Muzeum Witrażu
przestrzenie ekspozycyjne przeplatają się z pracownią. Podczas zwiedzania
można więc obserwować proces powstawania witraży, ale dlatego też zwiedzanie jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem. Pracownia oferuje również
możliwość uczestnictwa w warsztatach

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU

przygotowanych zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych.
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej Pracowni i Muzeum Witrażu, a także
w serwisie Facebook. Informacja ważna
dla właścicieli czworonogów – Pracownię i Muzeum Witrażu można zwiedzać z psem.
(UMK, red)

facebook.com/kropkagazeta

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

ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

której rozpracowanie było największym sukcesem wywiadu AK.
Szczegółowe informacje o działalności muzeum oraz
zasadach zwiedzania można znaleźć na stronie internetowej Muzeum AK (www.muzeum-ak.pl).

(UMK, red)

Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3

DOMY KULTURY

ul. Kobierzyńska 42

Fot. Mirosław Żak / Muzeum AK

ul. Torowa 16 C

kalendarz wydań na:
www.kropka-gazeta.pl

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

www.kropka-gazeta.pl
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Klasa sportowa w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie

Bezpłatny trening dla 6-latków już w grudniu

Fot. KS PODWAWELSKI

Rodzicu! Zastanawiasz się nad wyborem szkoły i klasy?
Nie wiesz czy dziecku spodoba się taka forma aktywności?
Już teraz masz szanse sprawdzić to osobiście.
Klub Sportowy PODWAWELSKI zaprasza na bezpłatne treningi przygotowawcze do 1 klasy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie. Szkolenie sportowe prowadzone jest w dwóch dyscyplinach: AKROBATYKA i TANIEC.

Pierwszy mikołajkowy trening odbędzie się 5 grudnia o godzinie 15.00 w siedzibie KS PODWAWELSKI
przy ulicy Komandosów 21 w Krakowie (os. Podwawelskie). Należy zabrać strój i obuwie sportowe, dobry humor
i koniecznie „coś mikołajowego”. Dla wszystkich ćwiczących Klub przygotował prezenty. Obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału dziecka – tel. 12 266 54 05 lub 501
702 640.
Warto przypomnieć, że początki działalności Klubu
Sportowego PODWAWELSKI sięgają 1981 roku. W 2018
roku Klub został nagrodzony Medalem Polonia Minor i Pucharem Marszałka Województwa Małopolskiego za działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz krzewienie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. W tym samym
roku Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
nadał Klubowi odznakę Honoris Gratia w uznaniu zasługi
dla miasta i jego mieszkańców.
Klub zrzesza ponad 700 członków, prowadzi treningi
sportowe i zajęcia w siedmiu sekcjach, w tym pięciu sportowych: Rock’n’Roll Akrobatyczny, Tenis Stołowy, Boks,
Gimnastyka, Sporty Lotnicze-Modelarstwo oraz dwóch rekreacyjnych: Fitness, Siłownia. Jest też organizatorem wielu
imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim,
jak i międzynarodowym, m. in. Mistrzostw Świata, Europy
czy Pucharu Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym.
Od roku 2008 Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową
nr 25 w Krakowie prowadząc klasy sportowe o profilu Akrobatyka Sportowa - Sport Taneczny - Rock’n’Roll Akrobatyczny.
- Nasi uczniowie i absolwenci, to wielokrotni Mistrzowie
Polski i zwycięzcy zawodów międzynarodowych, ale co ważniejsze, to sprawni i zdrowi młodzi ludzie – podkreśla Dorota Lipka-Nowak z KS PODWAWELSKI.

(rp)

Krakowski obwarzanek

Obchodzi okrągły jubileusz
Uwielbiany przez wielu symbol Krakowa obchodzi w tym
roku jubileusz. Mija 10 lat od momentu uzyskania wpisu do
rejestru Chronionego Oznaczenia Geograficznego dla obwarzanka krakowskiego. 30 października 2010 roku, decyzją Komisji Europejskiej, obwarzanek krakowski trafił bowiem do
rejestru Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG).
Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie
Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność to
europejskie znaki z systemu ochrony produktów regionalnych
i tradycyjnych przyznawane przez Komisję Europejską. System trzech znaków ma na celu informowanie konsumentów
o tym, że oznaczone nimi produkty mają gwarantowaną wysoką jakość i smak. Chroni również wytwórców, ponieważ nadanie produktowi oznaczenia gwarantuje mu ochronę prawną
przed próbą fałszowania bądź podrabiania. Pozostałe produkty z listy ChOG to Kiełbasa piaszczańska, Chleb prądnicki,
Jabłka łąckie, Kiełbasa lisiecka i Suska sechlońska.

Jaki powinien być?

Tradycyjny obwarzanek krakowski ma dokładnie określony kształt i wagę. Średnica powinna mieć od 12 do 17 cm,
natomiast grubość splotu od 2 do 4 centymetrów. Ma być nie
lżejszy niż 80 i nie cięższy niż 120 gram. Do jego produkcji
potrzebne są mąka, tłuszcz, cukier, drożdże, sól i woda. Cechą
charakterystyczną jest tez jego spód. Powinien mieć podłużne
ślady po ruszcie. Sprzedają go też budki oznaczone niebieską
naklejką ze znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne.
W Krakowie wypiekiem certyfikowanego obwarzanka krakowskiego zajmuje się osiem piekarni:
1. Piekarnia Pablo Produkcja, Hurt, Detal Krzysztof Hodurek ul. Janusza Meissnera 24
2. Wytwórnia Obwarzanków Lewandowski i Ska, ul. Lipowa 7
3. Piekarnia-Cukiernia „KŁOS”, ul. Kochanowskiego 22
4. Piekarnia Janeczek, ul. Malborska 40
5. Piekarnia „Krakowianka” Grzegorz Czaja, ul. Szlak 59
6. Spółdzielnia Produkcji Piekarskiej, ul. Bociana 13
7. Piekarnia „BARTOSZ”, ul. Dekarzy 9
8. Aleksander Adamski Piekarnia, ul. Sołtyka 6
Obwarzanek doczekał się też swojego święta. Odbywa się
ono cyklicznie na Małym Rynku w Krakowie od 2018 roku.

Mało kto wie o tym, że obwarzanek był również pierwszym
krakowskim… street foodem.
– Pierwsze wzmianki o tym najbardziej znanym krakowskim wypieku pochodzą z końca XIV wieku. Początkowo obwarzanki jadano wyłącznie w czasie Wielkiego Postu. Co istotne,
w średniowieczu mogli je wypiekać jedynie piekarze wskazani
przez cech – wyjaśnia Magdalena Kasprzyk-Chevriaux, badaczka i dziennikarka kulinarna, autorka książek.

Sulanie i obwarzanie

W promowanie obwarzanka aktywnie angażuje się Żywe
Muzeum Obwarzanka, które od 2017 roku działa przy Starym Kleparzu (Rynek Kleparski, ulica I. Paderewskiego 4).
Organizuje warsztaty dla dzieci (także grup przedszkolnych
i szkolnych) oraz dorosłych, w trakcie których uczestnicy poznają historię wypieku, a także mają okazję sami taki wypiek
przygotować.
- To fantastyczne uczucie słyszeć od ludzi wychodzących z naszych warsztatów, że nie zdawali sobie sprawy z wyjątkowości
obwarzanka, skąd pochodzi nazwa. Mało kto wie, czym jest obwarzanie ciasta i po co się to robi. U nas widzą na własne oczy
cały proces - od sulania, czyli wałkowania ciasta, przez lepienie
obwarzanka i obwarzanie go w gorącej wodzie, po sypanie ziaren
i wypiek – mówi Marta Krzyżek-Siudak z Żywego Muzeum
Obwarzanka.
(UMK, red)

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl
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Pomoc miasta w czasie pandemii

Mapa krakowskiej gastronomii

Kto może liczyć na wsparcie
W związku z rosnącą liczbą chorych
na koronawirusa, a także osób objętych
kwarantanną, warto przypomnieć, jaką
pomoc miasto oferuje mieszkańcom,
których obostrzenia związane z epidemią dotykają szczególnie mocno.

Osoby objęte kwarantanną

Osoby przebywające w kwarantannie na terenie Krakowa, potrzebujące wsparcia w formie żywności, mogą
zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej: telefonicznie pod numerem 887
202 946 – od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30, a w sobotę, niedzielę i w święta w godz. 10.00–12.00 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mops.krakow.pl – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.30.

Zakupy dla Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznowił usługę „Zakupy dla
Seniora” adresowaną do mieszkańców
Krakowa w wieku powyżej 60 roku życia, którzy zamieszkują samotnie, bądź
z drugą osobą w podeszłym wieku lub
z niepełnosprawnością.
W ramach usługi pracownicy
Ośrodka dokonywać będą zakupów
podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w wybranym
hipermarkecie posiadającym szeroki
asortyment artykułów. Ze względu na
ograniczone możliwości transportowe
MOPS apeluje, aby z tej usługi korzystały wyłącznie osoby, które pozostają
w swoich domach i nie mogą liczyć na

pomoc w zakupach ze strony rodziny,
sąsiadów czy znajomych.
Aby MOPS mógł udzielić wsparcia
w tej formie jak największej ilości osób,
kwota zakupów nie powinna przekraczać 100 zł. Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność zrobienia
zakupów raz w tygodniu. Ich koszt pokrywa zainteresowany.
Zgłoszenia przyjmuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 695 802 255 w terminie od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do godz. 13.00 lub do wyczerpania
możliwości organizacji dowozu. Zakupy będą dostarczane w następnym
dniu roboczym po zgłoszeniu. Podczas
rozmowy z pracownikiem MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres
i numer telefonu. Ponadto osoba, która
zgłasza chęć skorzystania z tej usługi,
zostanie poproszona o podanie numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku
oraz braku możliwości zaopatrzenia
w zakupy przez innych członków rodziny.

Wsparcie psychologiczne

Sytuacja zagrożenia epidemicznego może być trudnym przeżyciem, wywołującym stres czy stany depresyjno
-lękowe, dlatego Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Krakowie udziela nieodpłatnego, telefonicznego wsparcia psychologicznego.
Zaproszenie do rozmowy z psychologami OIK kieruje zwłaszcza do
chorych, samotnych, seniorów, objętych kwarantanną, a także do wszystkich, którzy źle znoszą sytuację od-

Rośnie popularność serwisu

osobnienia, boją się o swoją przyszłość
czy też czują się teraz opuszczeni
i smutni.
Osoby, które potrzebują porozmawiać i uzyskać pomoc specjalisty
mogą zadzwonić pod numer: 12 421
92 82 (czynny przez całą dobę) lub 502
273 430 (czynny w godz. 8.00–20.00).
Na facebookowym profilu Ośrodka codziennie publikowane są numery telefonów dodatkowo dyżurujących pracowników.

Pomoc w czasie pandemii – infolinia

Miejskie Centrum Informacji Społecznej uruchomiło infolinię, gdzie
można uzyskać informacje dotyczące
funkcjonowania miasta w czasie pandemii COVID-19 oraz form pomocy
oferowanych przez miasto w tym trudnym czasie.
Infolinia przeznaczona jest przede
wszystkim dla:
– osób z niepełnosprawnościami,
– seniorów,
– osób, które jako wolontariusze chcą
pomóc starszym i niepełnosprawnym, ale nie wiedzą gdzie się zgłosić,
– osób poszukujących informacji na
temat form pomocy oferowanych
przez miasto w związku z epidemią.
Infolinia działa pod numerem tel.
731 349 699. Czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-17.00.
Informacje o działalności Miejskiego Centrum Informacji Społecznej
można znaleźć na stronie internetowej
MCIS oraz na Facebooku.

(UMK, red)

Wodociągi Miasta Krakowa

Ostrzeżenie przed oszustami
Przedsiębiorstwo Wodociągi Miasta Krakowa przestrzega przed fałszywymi odczytywaczami wodomierzy
lub rzekomymi kontrolerami jakości
wody.

W związku z pojawiającymi
się w ostatnim czasie zgłoszeniami
o oszustach odwiedzających mieszkańców Krakowa pod pretekstem odczytania wodomierza lub sprawdzenia
jakości wody w instalacji wewnętrznej, Spółka Wodociągi Miasta Krakowa przypomina, że jej pracownicy
przestrzegając zasad funkcjonowania w okresie pandemii, nie wykonują takich czynności w mieszkaniach
odbiorców. Wyjątkiem jest wymiana
lub niezbędna kontrola wodomierza.
W takiej sytuacji pracownicy posiadają służbowe legitymacje, poruszają
się oznakowanym samochodem i, co
najważniejsze, nie przyjmują wpłat za
świadczone usługi.
Przedsiębiorstwo nie wysyła także smsów ani maili z prośbą o doko-
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Miasto przygotowało interaktywne narzędzie, przeznaczone zarówno
dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dla lokalnych przedsiębiorców
jest to szansa na zwiększenie swojej
widoczności w internecie. Mieszkańcy dzięki tej mapie mogą w wygodny
i przystępny sposób skorzystać z informacji o usługodawcach i producentach działających w najbliższej okolicy, o ich ofercie oraz formach dostawy
i płatności.
Serwis mapowy „Branża gastronomiczna w Krakowie”, choć uruchomiony niedawno, cieszy się coraz większą
popularnością. Strona prezentuje informacje o restauratorach oferujących
swoje produkty i usługi w poszczególnych dzielnicach Krakowa. Z jednej strony przyciąga przedsiębiorców
chcących zaznaczyć swoją obecność na
mapie, z drugiej mieszkańców zamierzających skorzystać z oferty dostępnej
w serwisie.

Inicjatywa stworzenia mapy krakowskiej gastronomii to hybrydowa
forma wsparcia, łącząca pomoc dla lokali gastronomicznych oraz dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z usług
restauratorów blisko miejsca zamieszkania. W obecnej sytuacji potrzeba wzajemnego wspierania się i solidaryzowania jest szczególna, więc zamówienie
jedzenia na wynos lub z dostawą może
być bardzo dobrą formą jej realizacji.
Informacje znajdujące się na mapie są w pełni bezpłatne i dostępne dla
każdego. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić krótką ankietę,
w której podać należy podstawowe dane
o swojej działalności (nazwa, adres, kontakt), a także informacje o ofercie lokalu,
formach płatności i dostawy.
Dane zasilające interaktywną mapę
wydzielone zostały z serwisu Jestem
AKTYWNY. To serwis mapowy zawierający różnorodne, aktywnie działające podmioty gospodarcze.  (UMK, red)

Budżet obywatelski 2020

Krakowianie wybrali projekty
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nanie płatności. Tego rodzaju wiadomości, zawierające linki do kont
bankowych są działaniem oszustów,
mającym na celu wyłudzenie pieniędzy.
Prawdziwość otrzymanych wiadomości i informacji przekazanych przez
osoby podające się za pracowników
Wodociągów Miasta Krakowa można
sprawdzić dzwoniąc pod numer: 12 42
42 300 lub 994.
(UMK, red)

Alkohol nie przez internet

Zakaz sprzedaży w sieci
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przypomina, że nie ma aktualnie możliwości prowadzenia sprzedaży alkoholu za pośrednictwem internetu lub innych środków komunikacji na odległość, w tym z użyciem
aplikacji do zamawiania i dostarczania jedzenia.
Zakaz taki oznacza, że dostarczanie napojów alkoholowych do klienta jest nielegalne, a ujawnienie takiej działalności może skutkować cofnięciem stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
(UMK, red)

Zakończyła się VII edycja budżetu
obywatelskiego w Krakowie. Tym razem
przeznaczono na niego kwotę 32 mln zł,
z czego 6,4 mln zł przypadało na projekty
ogólnomiejskie, a 25,6 mln zł dzielnicowe. Oddano 44 800 głosów, co sprawiło, że
frekwencja wyniosła niespełna 6 procent.
Wśród głosujących przeważały kobiety (55 proc.), a najaktywniejsi okazali
się krakowianie z grupy wiekowej 26-35
lat (stanowili 31 proc. głosujących). Dalej
uplasowali się głosujący w wieku 36-45
lat (26 proc.) i 16-25 (11 proc.). Papierową formę głosowania wybierali chętniej
najmłodsi krakowianie – w wieku do 15
lat oraz ci powyżej 66 roku życia.
Największą aktywnością wykazali
się mieszkańcy z Dzielnicy XIII Podgórze, na drugim miejscu znaleźli się nowohucianie. Oni też mieli największy
wybór propozycji – w Dzielnicy XVIII
Nowa Huta pod głosowanie trafiło aż
51 projektów dzielnicowych. Pierwszą
trójkę dopełnili głosujący z Dzielnicy
VIII Dębniki. Jeśli zestawić liczbę oddanych głosów z liczbą mieszkańców danej
dzielnicy to okazuje się, że najwyższa frekwencja była w Dzielnicy XIII i sięgnęła
blisko 14 proc.
Złożono 988 projektów z czego 181
ogólnomiejskich i 807 dzielnicowych.
Pod głosowanie poddano 574 projekty –
97 ogólnomiejskich i 477 dzielnicowych.

W wyniku głosowania zrealizowanych
zostanie 10 projektów ogólnomiejskich
i 185 dzielnicowych.
Najwięcej zwycięskich zadań dotyczy zieleni i ochrony środowiska – 34
proc., kultury – 18 proc. oraz infrastruktury, sportu i infrastruktury sportowej –
po 14 proc.
W wyniku głosowania do realizacji zakwalifikowane zostały następujące
projekty ogólnomiejskie (podajemy ich
szacunkowy koszt):
– Kocham Staw Płaszowski (1,28 mln
zł),
– Młynówka Królewska – najdłuższy
park w Polsce (900 tys. zł),
– Strażacka mobilna izba przyjęć (1,28
mln zł),
– Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego (350 tys. zł),
– Park Grzegórzecki – Zielone Grzegórzki (1,28 mln zł),
– Zadbajmy o bezdomne koty. Pomóżmy kolejnym zwierzakom (63,5
tys. zł),
– Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze (900
tys. zł),
– Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży (10 tys. zł),
– Szycie łączy pokolenia (25 tys. zł),
– Zielone dachy na budynkach publicznych (300 tys. zł).
(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl

Możesz uniknąć choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu

Zbadaj cholesterol i skonsultuj się z lekarzem
Zaburzenia gospodarki lipidowej
są jednym z głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej, zawału serca i udaru mózgu. Nawet jeśli Twój
cholesterol jest zbyt wysoki to właściwa profilaktyka i leczenie znacznie
zmniejszają ryzyko poważnych chorób układu krążenia.
Choroba bardzo długo nie daje
objawów, a pojawiające się później
dolegliwości są najczęściej związane z długotrwałym narastaniem powikłań przewlekłej hipercholesterolemii. Co gorsza, często przebiega
zupełnie bez wiedzy pacjenta. Mogą
pojawić się:
– bóle w klatce piersiowej, początkowo wysiłkowe, następnie również w spoczynku,
– objawy zwężenia naczyń i niedokrwienia różnych narządów, nie
tylko serca,
– nawracające zapalenia i dolegliwości bólowe ścięgien (najczęściej
ścięgna Achillesa),
– kępki żółte, czyli złogi cholesterolu najczęściej pojawiające się wokół oczu, na pośladkach, tylnej powierzchni ud, łokciach i kolanach,
– rąbek rogówkowy.
Hipercholesterolemia
rodzinna jest częstą chorobą genetyczną,
prowadzącą do wczesnego rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji do
dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego, w tym wystąpienia takich stanów, jak zawał mięśnia
sercowego lub udar mózgu. U podłoża choroby leżą mutacje genetyczne,
których efektem jest znaczne zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi
oraz jego odkładanie się w ścianach
tętnic i tworzenie blaszek miażdżycowych. Co więcej, mogą one dotknąć osoby niezależnie od wieku,
stanu zdrowia czy poziomu otyłości. Niestety zdecydowana większość
pacjentów obciążonych hipercholesterolemią rodzinną w Polsce jest
nieświadoma choroby. Co powinno
wzbudzić podejrzenia?
– poziom cholesterolu całkowitego > 310 mg/dl i/lub cholesterolu
LDL > 190mg/dl przy współistniejącym prawidłowym poziomie
triglicerydów,
– przedwcześnie występująca choroba sercowo-naczyniowa - u kobiet poniżej 60 r. ż., a u mężczyzn
poniżej 55 r.ż.,
– występowanie w rodzinie chorób
sercowo-naczyniowych.
Leczenie opiera się na czterech filarach: modyfikacji stylu życia, zwiększeniu aktywności fizycznej, odpowiedniej farmakoterapii, zabiegach
LDL-aferezy (w rzadkich przypadkach).
Chorzy dotknięci tą chorobą, podobnie jak innymi formami zaburzeń
lipidowych, powinni przede wszystkim zadbać o:
– regularne spożywanie posiłków,
około 4-5 dziennie w możliwie regularnych odstępach (ok. 3-4 godziny), przy czym ostatni posiłek
powinien być spożyty nie później
niż 3 godziny przed snem,
– codziennie spożywanie warzyw
i owoców,

pl.freepik.com

Czy znasz swój aktualny
poziom cholesterolu?

KORONAWIRUS WAŻNE TELEFONY
INFOLINIA NFZ: 800 190 590

Bezpłatna, czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

• alarmowy 667 881 188
NIE jest infolinią i służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji i zdarzeń kryzysowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym życia i zdrowia.
• pon-pt 7.30-15.00
– informacyjny (12) 25 49 555
– sekretariat (12) 25 49 500

Czy wiesz jaki jest jego
Twój indywidualny
poziom docelowy?

Hipercholesterolemia rodzinna
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Zdrowie i Uroda

Zapytaj swojego lekarza!
–
–
–
–

ograniczenie tłuszczów zwierzęcych i zastępowaniu ich roślinnymi,
prawidłowe nawadnianie organizmu (przynajmniej 1,5 l wody
dziennie),
ograniczenie spożycia soli, cukru
i słodyczy,
odpowiednią aktywność fizyczną.

Aplikacja Kodrian

To bezpłatna aplikacja na smartfony, która może pomóc w diagnozowaniu hipercholesterolemii rodzinnej, zagrożenia chorobami
sercowo-naczyniowymi oraz monitorowaniu prawidłowego ciśnienia
krwi. Jest autorskim projektem lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz specjalistów IT.
Dostępna jest zarówno dla systemu
Android, jak i IOS (w sklepie Google
Play oraz w App Store).
Dzięki niej każdy może sprawdzić czy grozi mu przedwczesny zawał serca, udar mózgu oraz jak duże
jest prawdopodobieństwo, że jest obciążony genetycznie hipercholesterolemią rodzinną. Aplikacja zachęca
także, by regularnie kontrolować swój
poziom cholesterolu, zwłaszcza tzw.
„złego” cholesterolu LDL. Dlatego
przed przystąpieniem do zawartego
w aplikacji testu – aby otrzymać jak
najbardziej wiarygodne wskazania warto posiadać aktualne wyniki badań. Można je bez problemu wykonać
w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w punktach diagnostycznych.
Poza testem diagnostycznym,
aplikacja zawiera także mini kompendium wiedzy o hipercholesterolemii
rodzinnej, zalecenia dla pacjentów,
a także wykaz placówek POZ biorących udział w programie KORDIAN,
wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi. Dodatkową funkcjonalnością jest dzienniczek ciśnienia, który
pomoże w systematycznym prowadzeniu pomiarów ciśnienia krwi, tak
istotnym przy zagrożeniu hipercholesterolemią rodzinną.

Program Profilaktyki Chorób Kardiologicznych KORDIAN

Projekt „Profilaktyka miażdżycy
tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej
osób z licznymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego,
świętokrzyskiego i podkarpackiego” realizowany jest przez Szpital
Uniwersytecki w Krakowie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program
profilaktyki w zakresie miażdżycy
tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego
(KORDIAN)”. Choroby układu sercowo-naczyniowego to grupa chorób, które rozwijają się długo, często
z tego powodu, że pacjent prowadził niezdrowy tryb życia, a w konsekwencji dochodzi do tak groźnych
sytuacji, jak zawał, udar lub niepełnosprawność w wyniku ich powikłań.
Do tego rodzaju problemów prowadzą m.in. miażdżyca tętnic, cukrzyca
typu 2, nadciśnienie tętnicze.
Jednym z najważniejszych celów
Programu KORDIAN jest identyfikacja pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.
Pacjenci włączeni do Programu
otrzymają wsparcie m.in. w postaci:
– porad medycznych,
– pakietu badań diagnostycznych,
– indywidualnie przeprowadzonej
aktywnej profilaktyki,
– badań genetycznych.
Ten program jest dla Ciebie, jeśli:
– masz powyżej 18 lat,
– podejrzewano u Ciebie ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych,
– w ciągu ostatnich 5 lat nie leczyłeś się z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego,
– nie korzystasz z Programu Chorób Układu Krążenia realizowanego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Wykaz placówek biorących udział
w Programie KORDIAN oraz więcej
informacji znajduje się stornach internetowych: www.programkordian.
pl; www.kordian.uck.pl; www.sercunaratunek.pl.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 dostępność placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej
jest ograniczona. Realizację wizyt należy indywidualnie konsultować telefonicznie z poszczególnymi ośrodkami
współpracującymi w ramach projektu.
(źródło: www.programkordian.pl;
www.pacjent.gov.pl)

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

Szkoła Podstawowa nr 151 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Lipińskiego

Między innymi w Pychowicach, Tyńcu i Skotnikach

Rusza budowa hali sportowej „Covidowe” inwestycje
15 października br. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę hali sportowej
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151. Realizacja
ma potrwać dwa lata. Placówka, do której uczęszcza blisko 800 uczniów zyska
długo oczekiwany, nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt sportowy.
W uroczystości wzięli udział m.in.
prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
Rady Miasta i Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
Prezydent w swoim wystąpieniu
podkreślił, że hala, choć jest jedną z wielu budowanych przez Gminę Miejską
Kraków, jest wyjątkowa. Powstała bowiem przy udziale uczniów szkoły. Na
zagospodarowanie użytkowego dachu
hali zorganizowany został konkurs,
w którym uczniowie przedstawili swoje pomysły. Z trzech zwycięskich prac
wybrano kluczowe idee, które zostały
uwzględnione w projekcie wykonawczym.
Inwestycja obejmuje budowę budynku hali oraz łącznika ze szkołą,
a także zagospodarowanie terenu wokół.
Główną część przedsięwzięcia realizowanego przez ZIS w Krakowie stanowić
będzie hala o wymiarach pola gry 20 x 40
metrów z boiskami do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę oraz trybuną dla widzów. Na parterze znajdzie się
również pomieszczenie ze ścianką wspinaczkową, magazyn na sprzęt, a także
zaplecze szatniowo-socjalne.
Na pierwszym piętrze zaprojektowano salę fitness z siłownią oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynowym. Drugie piętro to przestrzeń
techniczna. Piętro trzecie stanowi dach
użytkowy podzielony na dwie strefy: rekreacyjną oraz ekologiczną.
Inwestycja nie ograniczy się do budynku hali sportowej. W ramach zagospodarowania terenu wokół hali zostanie wyremontowane istniejące boisko
do gier zespołowych, powstanie bież-

Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS

W ramach uchwalonej w marcu br.
przez parlament tzw. ustawy antycovidowej jeden z jej punktów (art. 12) pozwalał
podczas realizacji inwestycji na ominięcie przepisów prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego i ograniczeń wynikających z ustawy
o ochronie zabytków. W praktyce mogło
to stać się furtką do budowania np. obiektów mieszkalnych i usługowych w zasadzie bez jakichkolwiek zezwoleń. Art. 12
w tej formie obowiązywał do września.
W tym czasie w całym kraju zgłoszono
wiele inwestycji deklarując, że mają one
służyć przeciwdziałaniu pandemii.
Na liście sporządzonej przez władze
Krakowa znajduje się aż 77 pozycji, które mają być inwestycjami realizowanymi
na podstawie ustawy tzw. antycovidowej. W przeważającej ilości są to budowy obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych, wolnostojących
lub w zabudowie szeregowej, mające
stanowić izolatoria dla osób na kwarantannie czy miejsca pracy zdalnej. Mają
posiadać pełną infrastrukturę, miejsca
parkingowe, a w niektórych przypadkach ogródki.
Wśród zgłoszonych przedsięwzięć
są też zlokalizowane w Dzielnicy VIII
Dębniki. Duży niepokój mieszkańców

wywołały przygotowania budowy przy
ulicy Sodowej w Pychowicach. Na obszarze w większości przeznaczonym
pod tereny zielone ma powstać osiedle
„Oaza Pychowice”. W zgłoszeniu deweloper zadeklarował: „Budowa budynków
mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej „Oaza Pychowice”, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 w celu
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
mieszkalnej w okresie izolacji z uwzględnieniem pomieszczeń do pracy zdalnej
oraz dostępem do ogródków z zagospodarowaniem terenu(…)”. W ramach
przygotowań do realizacji przeprowadzono wycinkę drzew i doprowadzono
tymczasową drogę.
Kolejne zgłoszone na terenie Dzielnicy VIII inwestycje to między innymi:
12 domów jednorodzinnych przy ulicy
Kolnej, kompleks przy ulicy Stępice na
terenie parku krajobrazowego w Tyńcu
czy osiedle budynków jednorodzinnych
przy ulicy Szymonowica w Skotnikach.
Czy zgłoszone jako antycovidowe
inwestycje zostaną zrealizowane? Trudno w tym momencie odpowiedzieć na to
pytanie, zapewne potrzebna będzie ich
weryfikacja przez instytucje za to odpowiedzialne.
(gp)

V Komisariat Policji przy ulicy Mochaniec
Wizualizacja ARP Manecki

nia i skocznia do skoków w dal, a także
plac zabaw. Przewidziane są też: siłownia zewnętrzna, ścieżka edukacyjna dla
najmłodszych, miejsce do gry w szachy,
scrabble i elementy małej architektury.
Zakres inwestycji obejmuje również budowę ogrodzenia, oświetlenia oraz parking.
Na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Krakowa oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej środki w łącznej kwocie
15 097 140 zł.
- To ogromna satysfakcja patrzeć, jak
starania tak wielu osób, przekładają się na

realizację tej inwestycji, o którą zabiegali
przez długi czas. Nie byłoby to oczywiście
możliwe bez dobrej współpracy i wsparcia
na różnych szczeblach samorządu – podkreśla Renata Piętka, radna Dzielnicy
VIII Dębniki z okręgu obejmującego m.in. ulicę Lipińskiego. - Tego typu
obiekt był bardzo oczekiwany zarówno
przez społeczność szkolną, jak i lokalną.
Docelowo ma być też wsparciem przy organizacji imprez miejskich czy o szerszym
zasięgu. Nie bez znaczenia jest również
lokalizacja hali i doskonały dojazd, także
komunikacją miejską.
(ZIS, red)

Nowe obiekty sportowe przy ulicy Praskiej

Ogłoszono przetarg na budowę
W październiku br. ogłoszono przetarg na budowę nowej siedziby V Komisariatu Policji, który powstać ma przy ulicy Mochaniec, w pobliżu ulicy Obrońców
Helu, za pętlą tramwajowo-autobusową
na Czerwonych Makach. Komisariat ma
zostać przeniesiony ze zniszczonej i mało
funkcjonalnej kamienicy przy ulicy Zamoyskiego w Starym Podgórzu, gdzie
mieści się od lat. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny, funkcjonalny obiekt
o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. metrów kwadratowych z parkingiem podziemnym i naziemnym, w którym pracować będzie około 200 osób.
Przedmiot zamówienia obejmuje
budowę budynku administracyjno-biu-

rowego wraz z parkingiem podziemnym,
stanowiskiem mycia pojazdów i masztem
antenowym, instalacjami wewnętrznymi,
instalacjami poza obrysem budynku oraz
zagospodarowaniem terenu: drogami
wewnętrznymi i drogą pożarową, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem
manewrowym oraz elementami małej architektury, a także wycinka drzew i nasadzenia drzew.
V Komisariat obsługuje mieszkańców
bardzo rozległego obszaru obejmującego
teren Dzielnic VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, XIII Podgórze. Stary
budynek, w którym obecnie funkcjonuje
nie zapewnia właściwych warunków pracy,
(red)
brakuje też miejsc parkingowych.

Powstaną hala namiotowa i boisko

Budżet obywatelski 2020 w Dzielnicy VIII Dębniki

Za około dwa lata Towarzystwo Sportowe Tramwaj Kraków korzystać będzie mogło z nowych obiektów. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie podpisał umowę na budowę hali, która stanowić będzie przykrycie boiska piłkarskiego
o sztucznej nawierzchni trawiastej – będącego integralnym
elementem inwestycji prowadzonej przy ulicy Praskiej 61a.
Przedmiotem umowy jest hala namiotowa, łukowa, o konstrukcji z klejonego drewna, przykryta termiczną tkaniną poliestrową. W ramach inwestycji powstanie zadaszone boisko
piłkarskie o sztucznej nawierzchni trawiastej. Dzięki zasto-

Kolejna, siódma już edycja Budżetu obywatelskiego w Krakowie rozstrzygnięta. Tym razem przeznaczono na niego kwotę 32 mln zł, z czego 6,4 mln zł przypadało na projekty ogólnomiejskie, a 25,6 mln zł dzielnicowe. Oddano 44 800 głosów,
co sprawiło, że frekwencja wyniosła niespełna 6 procent. W Dzielnicy VIII Dębniki
frekwencja wyniosła 6,56 procent. Zgłoszono 54 projekty, do głosowania dopuszczone zostały 24. Dzięki głosom mieszkańców w Dzielnicy VIII zrealizowanych
zostanie 8 projektów: Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc, Zielony Bulwar Konopnickiej, Dębniki dbają o swoje jeże, Boisko ze sztuczną nawierzchnią
typu Orlik dla Kostrza, Bezpieczny ratownik, Os. Podwawelskie: ulica Dworska
w zieleni, Poczytaj na Podwawelskim, Mali Ratownicy.
(UMK, red)

sowaniu kotary grodzącej będzie istniała możliwość podziału
hali (boiska) na dwie części, co w znaczący sposób zwiększy
jej funkcjonalność.
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu
znajduje pawilon z zapleczem socjalnym oraz sanitarnym,
który zostanie połączony z halą zadaszoną przewiązką. Inwestycja, która ruszy w najbliższym czasie, zakończona zostanie w 2022 roku. Powierzchnia użytkowa obiektu to 2250
m², a przewidywany koszt realizacji wynosi prawie 4,7 mln zł.
(ZIS, red)

Realizowanych będzie 8 projektów
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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@gminaskawina.pl, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/lubieSkawine

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

Mobilny punkt poboru wymazów na obecność COVID-19

Już działa w Skawinie

po prawej stronie.

2 Wersje
Mobilny punkt znaku
poboru wymazów na

obecność koronawirusa działa od 23 października. Zlokalizowany jest na parkingu typu park&ride obok dworca „Biblioteka Skawina” przy ulicy Sikorskiego 18
w Skawinie.To drugi taki punkt na terenie
Powiatu Krakowskiego. Jest odpowiedzią
na rosnącą liczbę zachorowań mieszkańców Gminy Skawina oraz całego Powiatu
Krakowskiego na COVID-19.
Test mogą wykonać wyłącznie
osoby, które otrzymały zlecenie na
tego typu badanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoba pojawiająca się w punkcie pobrań musi
posiadać numer zlecenia. Przez cały
czas pozostaje w samochodzie – dzięki temu ma kontakt tylko i wyłącznie
z osobą pobierającą wymaz, która ma
na sobie strój ochronny oraz zachowuje wszystkie zasady reżimu sanitarnego.
Punkt przy ulicy Sikorskiego 18
(parking park&ride przy dworcu Biblioteka Skawina) otwarty jest przez siedem
dni w tygodniu (również w święta).
W wyniku podjętych rozmów przeprowadzonych przez Burmistrza Norberta Rzepisko z firmą VITO-MED ustalono, że punkt poboru wymazów będzie do
30 listopada (w tym również 11.11.2020 r.)
czynny w godzinach od 7:30 do 20:00. To
efekt analizy bieżącej sytuacji w punkcie,
a także odpowiedź na nadesłane komentarze i sugestie mieszkańców. Mamy nadzieję, że działanie to pozwoli skrócić czas
oczekiwania na badanie.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Informacje o zmianach zamieszczane są na portalu Facebook: facebook.
com/lubieSkawine/. Numer kontaktowy: 793 600 112.
Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej w Gminie Skawina,
liczby zachorowań oraz nowych za-

sad walki z koronawirusem można też
znaleźć na stronie internetowej www.
gminaskawina.pl w czerwonej zakładce „koronawirus wszystkie informacje”
(w lewym górnym rogu strony głównej).

(UMiG)

UMiG funkcjonuje w trybie wewnętrznym

Obsługa bezpośrednia zostaje zawieszona
Od wtorku, 3 listopada wszystkie budynki Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie są zamknięte dla mieszkańców. UMiG
funkcjonuje w trybie wewnętrznym. Sprawy, które wymagają
osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty (daty i godziny) z poszczególnymi Wydziałami. Kontakt z Urzędem będzie możliwy: elektronicznie

(mailowo lub poprzez ePUAP); telefonicznie; drogą pocztową
lub poprzez wrzucenie koperty (dokumentu, wniosku, podania) do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu przy ul. Rynek 14 (dostępnego w godzinach pracy Urzędu).
Prosimy o wyrozumiałość – sprawy, które nie są niezbędne do
załatwienia, prosimy odroczyć na późniejszy czas.
(UMiG)

Powszechny Spis Rolny 2020 w Gminie Skawina

Rolniku! Masz czas do 30 listopada
Jeszcze tylko do 30 listopada na
terenie całego kraju, w tym również
na terenie gminy Skawina, prowadzony jest obowiązkowy Powszechny
Spis Rolny PSR 2020. Spis odbywa
się drogą elektroniczną przez Internet
lub z pomocą rachmistrza spisowego.
W razie wątpliwości i dodatkowych
pytań informacje można uzyskać
dzwoniąc:
1. Ogólnopolska infolinia – tel. 22
279 99 99 (konsultanci pomogą
również zweryfikować, czy dana

POWSZECHNY

SPIS ROLNY

1.09.–30.11.2020
Spiszmy się,
jak na rolników
przystało!

osoba objęta jest obowiązkiem spisowym)
2. 	Gminne Biuro Spisowe w Skawinie (UMiG – Rynek 3) w godzinach
pracy urzędu – tel. 12 277 01 53, 12
277 01 06, 12 277 01 08, po tych
godzinach w dni robocze do 20.00
pod nr tel. 696 011 134.
Więcej informacji o możliwości samospisu znajduje się na stronie www.
spisrolny.gov.pl.
(GUS/UMiG)

• internetowo na spisrolny.gov.pl
• telefonicznie, dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99

Potrzebujesz więcej informacji?
Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99

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

LISTOPAD POD HASŁEM NIEPODLEGŁOŚCI
 #wyzwaniewśpiewanie
Muzyczna zabawa w sieci. Stwórz patriotyczny teledysk i umieść go na Facebooku CKiS z oznaczeniem #wyzwaniewśpiewanie. Wyzwanie zainicjował
zespół CKiS, zapraszając do zabawy inne instytucje kultury, stowarzyszenia,
organizacje oraz wszystkich, którzy mają ochotę uczcić Święto Niepodległości
swoim wykonaniem.
 ZOOM na miasto – fotograficzne zgadywanki
Zabawa dla całych rodzin na profilu Facebook CKiS . Sprawdź, czy dobrze
znasz miasto i gminę Skawina?
 11 listopada:
– Narodowy Bieg Stulecia (SKAWINA – MOGILANY) – VII Górski
Bieg Niepodległości
Coroczny, upamiętniający odzyskanie niepodległości, bieg po średnio
trudnej, urozmaiconej trasie o długości 8 km i różnicy wzniesień 170 m.
– koncert zespołu TANTO – profil Facebook CKiS
Rejestracja zeszłorocznego widowiska z najbardziej wzruszającymi pieśniami patriotycznym, żołnierskimi i harcerskimi z różnych okresów naszej historii.
 29 listopada – Pałacyk „Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu TANTO
Koncert będzie transmitowany na żywo w grupie CKiS LIVE na profilu Facebook CKiS w Skawinie.
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listopad 2020
Bóg nie potrzebuje być przez nikogo broniony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi. Proszę wszystkich
o zaprzestanie używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu.
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POZIOMO:
2) najsłynniejszy filmowy agent
4) zręcznościowa zabawka ze szpulką
na sznurku
7) w mitologii rzymskiej bóg miłości
8) dawna opłata drogowa
9) uchylenie się przed ciosem
11) płynie przez Myślenice
13) do pisania na tablicy
15) siły zbrojne
6
18) płynny tłuszcz roślinny
19) surfingowa lub snowboardowa
20) grozi osobie żyjącej w ciągłym
stresie
24) sprzęt fotografa
27) dureń, kretyn
30) pocztowe zawiadomienie o przesyłce
31) wiązany przez eleganta
32) konkurencja narciarska
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu słynnego szwedzkiego reżysera.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta oraz do 12 listopada br.
prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie, swoje dane oraz numer telefonu*)

Do wygrania zestawy klocków firmy PLAYMOBIL:
Jednostka straży pożarnej, Pizzeria z ogródkiem restauracyjnym,
Play Box Weterynarz, Poduszkowiec z silnikiem podwodnym,
Policyjny samolot wodny.
Nagrody do odbioru w sklepie KLOCKOWO.
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

PAPIEŻ FRANCISZEK

14

PIONOWO:
1) muzułmański dostojnik
2) zanieczyszczenie, nieczystość
3) basen remontowy w porcie
4) wąwóz, parów
5) arabskie imię
6) futerał na okulary
10) upomnienie służbowe
12) stolica Iraku
13) ryczy na pastwisku
14) załoga, drużyna
16) do smarowania pieczywa
17) zespół Marka Grechuty
21) stałe miejsce pracy, posada
22) adnotacja w księdze wieczystej
23) prawy prosty na ringu
25) smukłe zielone warzywo
26) zagłębienie terenu wzdłuż drogi
28) zespół rockowy z Radomia
29) dalszy plan obrazu

EKSPOZYCJA 1600 m2

www.vivasanit.pl

WIZUALIZACJA
3D GRATIS

SALON ŁAZIENEK I WYPOSAŻENIA DOMU

SKAWINA ul. TOROWA 16c, tel. 12 276-63-33
pn.–pt 7.00–17.00 sob. 8.30–13.30

Wydanie 1:

KRAKÓW: Dzielnica VIII Dębniki,
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