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Budżet obywatelski 2016

Zgłoszenia projektów
do końca marca

PASAŻ
RUCZAJ
ul. Raciborska 17, Kraków

PROMIS

TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19

www.pzuruczaj.pl

ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
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27 lat na rynku
KRAKÓW | NOWA HUTA
OS. SZKLANE DOMY

NOWE,
NIŻSZE CENY!

www.nowomed.pl

OFERTA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

MIESZKANIA

• dostępne metraże: od 36 m² do 58 m²
• podziemne miejsca garażowe
• teren monitorowany

Do 31 marca można składać propo- tach finansowych tegorocznej edycji, zozycje zadań do budżetu obywatelskiego staną ostatecznie realizowane ze środków
miasta Krakowa. Kwota przeznaczona budżetu obywatelskiego w roku 2017.
na realizację zadań ogólnomiejskich wyniesie 8,5 mln zł. Na zadania dzielnicowe
Ważne daty:
przewidziano 2 mln 355 tys. zł. Szcze- ■ 31 marca - termin składania projektów,
gółowe informacje dotyczącego tego- ■ do końca maja potrwa ocena formalrocznej edycji budżetu obywatelskiego
no-prawna zgłoszonych projektów,
znajdują się na stronach www.krakow. ■ 3 czerwca – ogłoszenie wykazu
pl/budzet oraz www.bip.krakow.pl.
punktów głosowania,
Do 20 marca funkcjonować będą ■ 13 czerwca – ogłoszenie listy protzw. Punkty Obywatelskie zlokalizowajektów, które będą poddane głosone w galeriach handlowych – mieszkańwaniu,
cy będą mogli uzyskać w nich pomoc ■ od 18 do 30 czerwca mieszkańcy
CENTRUM
DERMATOLOGII
CENTRUM
ALERGIKA
w składaniu
wniosków
oraz skonsultobędą
mogli wybierać najlepsze spoogólna i estetyczna
testy skórne
wać swojedermatologia
pomysły
z
pracownikami
pośród
zgłoszonych
zadań,
dermochirurgia
spirometria
szczególnych
komórek
organizacyjnych
■ odczulanie
wyniki głosowania będą znane
depilacja medyczna
(laser Light
Sheer Duet)
Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich
w pierwszej połowie lipca,
jednostek organizacyjnych.
■ 31 lipca – zatwierdzenie listy proKraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)
jektów do realizacji oraz ich upuProjekty, które zyskają największe po& 12 263 00 39, 504 229 422
blicznienie.
(UMK, red)
parcie i ich koszt będzie się mieścił w limi-

•
•
•
•

KRAKÓW | CZYŻYNY
OS. DYWIZJONU 303

KRAKÓW | BIEŻANÓW
UL. MAŁA GÓRA

APARTAMENT

MIESZKANIA

powierzchnia: 141 m²
5-pokojowy, dwupoziomowy
podziemne miejsca garażowe
teren monitorowany

Ostatni apartament
gotowy do odbioru!

•
•
•
•

mieszkania
dostępne metraże: od 42 m² do 68 m²
do III piętra
podziemne miejsca garażowe
z dopłatą MdM
komórki lokatorskie
PROMOCJA
teren ogrodzony i monitorowany
DO 31 MARCA!

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 Kraków, ul. Wapienna 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08 e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny
Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny

os. Dywizjonu 303 nr 34, tel. 12 647-61-64; fax: 12 647-15-66
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00,
		
środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl
Szkoła Podstawowa nr 155 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego

Którą drogę wybrać?
Szkoła Podstawowa na osiedlu
2 Pułku Lotniczego boryka się z brakiem drogi dojazdowej oraz parkingu.
Niestety w okresie przekształceń własnościowych dostęp do drogi publicznej dla placówki nie został zapewniony.
Od lat problemu nie udało się rozwiązać. Obecnie także niełatwo jest znaleźć proste i oczywiste rozwiązanie w tej
sprawie. Potencjalnie rozważnych jest
kilka wariantów drogi do szkoły.

Wariat I

To wjazd od ulicy Hynka w osiedlu
Dywizjonu 303. Już dzisiaj wiele osób
z niego korzysta, przejeżdżając przez
parking obok kościoła i zatrzymując
samochody na byłym pasie startowym
lotniska Rakowice Czyżyny. Jednak,
aby wariant ten był w pełni funkcjonalny, należałoby dobudować fragment
drogi przez teren zielony. Niestety Wydział Kształtowania Środowiska, jak
również Wydziału Architektury UMK
nie wyrażają na to zgody.

Wariant II

Jest nim droga pomiędzy przychodnią, a szkołą. Obecnie używana, jako
droga dojazdowa do szkoły. Właścicielem działki drogowej jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa Czyżyny i to ona w pełni odpowiada za utrzymanie tej drogi
w należytym stanie. Od szkoły, jako
podmiotu zewnętrznego korzystającego z niej pobierane są opłaty z tytułu
służebności. Są to jednak opłaty cząstkowe, bo główną część kosztów związanych z utrzymaniem drogi, jak informuje Spółdzielnia, ponosi ona sama.
Wariant ten został zaakceptowany
przez Wydział Edukacji oraz Wydział
Architektury Urzędu Miasta Krakowa
i w opinii tych wydziałów jest obecnie
najlepszym rozwiązaniem problemu
dojazdu do szkoły.

Wariant III

Trzecim potencjalnym wariantem
jest zrealizowanie dojazdu po ciągu pieszym łączącym osiedle Dywizjonu 303

i osiedle 2 Pułku Lotniczego, znajdującym się pomiędzy żłobkiem a przychodnią.
Wariant ten jest szczególnie atrakcyjny dla deweloperów. Przestał, bowiem obowiązywać miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, co
tym samym sprawia, że zagospodarowanie tych terenów odbywa się już tylko na zasadzie Warunków Zabudowy.
Powstanie w tym miejscu drogi dojazdowej do szkoły staje się więc też szansą na stworzenie dogodnego dojazdu do
terenów przewidzianych pod zabudowę. Stąd prawdopodobnie pojawiły się
pogłoski, że obecna droga, której właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny, w każdej chwili może zostać zamknięta, bądź istniejący dojazd
w znaczny sposób ograniczony. Nie ma
to jednak odzwierciedlenia w faktach.
Rodzice uczniów szkoły są również
członkami Spółdzielni i zależy im na
utrzymaniu dogodnego, bezpiecznego
dojazdu do szkoły. Gwarantuje to zresztą umowa zawarta pomiędzy Spółdzielnią, a szkołą, dając jednocześnie czas na
mądre rozwiązanie problemu drogi do
szkoły.

IV Wariant

Istnieje też czwarty wariant. To dojazd od strony wschodniej szkoły. Znajduje tam parking przy sklepie Biedronka, który uzupełniony o działki gminne
(konieczny wykup) i rozbudowany,
mógłby również zaspokoić potrzeby
szkoły. Do tego konieczna jest jednak
zgoda Rady Nadzorczej SM Czyżyny,
o jaką do Spółdzielni w tej kadencji po
raz pierwszy będzie wnioskowała Rada
Dzielnicy.
Niewątpliwie problem drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155
to sprawa priorytetowa i powinna być
rozwiązana w trybie pilnym. Wymaga
jednak wielkiej rozwagi, a podejmowane decyzje nie mogą być pochopne.
Marek Ziemiański
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny

Obecnie w sposób niezakłócony dojazd do szkoły odbywa się przez drogę należącą do SM Czyżyny. Fot. RD IVX

Wzdłuż ulicy Lema – od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II do Tauron Areny

Powstanie Aleja Podróżników,
Odkrywców i Zdobywców?

Wizualizacja: mgr inż. arch. kraj. Karolina Zieba

Jest szansa, że w Czyżynach (a dokładniej wzdłuż ulicy Lema - od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do Tauron
Areny) powstanie miejsce upamiętniające wybitnych polskich podróżników.
„Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców”, bo tak miałoby się ono nazywać, honorowałoby wybitnych Polaków,
którzy wsławili się swoimi podróżami po
świecie.
Pomysłodawcą i koordynatorem
projektu „Aleja Podróżników, Odkrywców i Zdobywców” jest Albin Marciniak, szef Fundacji Klubu Podróżników
Śródziemie. Inicjatywa zakłada stworzenie miejsca honorującego dokonania polskich zasłużonych podróżników
i zdobywców. W ramach projektu planowane jest zasadzenie w wyznaczonych miejscach drzew (dębów) upamiętniających wybrane przez Kapitułę osoby
oraz umieszczenie przy nich stanowisk
z tabliczkami opisującymi ich życiorysy. Dopełnieniem Alei ma by być mała
architektura (ławeczki) i oświetlenie. Na

opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej rozpisany został konkurs z nagrodami dla studentów architektury krajobrazu, na który
zapraszają Politechnika Krakowska, Zarząd Zieleni Miejskiej i Fundacja Klubu
Podróżników Śródziemie.
Na początku upamiętnionych byłoby ok. 30 podróżników, ale zamysł jest
taki, aby co roku lista zasłużonych była
uzupełniana o kolejne nazwiska. Wśród
nazwisk, które zostały zaproponowane
znaleźć można m.in. takie postacie jak
Arkady Fiedler, Maurycy Beniowski,
Tony Halik, Elżbieta Dzikowska czy Jerzy Kukuczka.
Jeśli projekt uda się zrealizować, Aleja ma szansę stać się miejscem szczególnym, o walorach edukacyjnych, atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców Czyżyn
czy okolicznych dzielnic, jak i dla turystów. W opiekę nad drzewami upamiętniającymi podróżników włączona mogłyby być dzieci i młodzież z okolicznych
placówek oświatowych, co dodatkowo

wzmocniłoby efekt wychowawczo-edukacyjny projektu.
Projekt utworzenia Alei Podróżników swym patronatem objęły National
Geographic Polska oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał już Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu
oraz Wydział Promocji i Turystyki UMK,
a na lutowej sesji Rada Dzielnicy XIV
Czyżyny podjęła uchwałę, w której wnioskuje do Prezydenta Krakowa o podjęcie
działań w zakresie utworzenia Alei. Jeśli
władze miasta przychylnie ustosunkują
się do projektu, wówczas Aleja ma szanse
powstać jeszcze w tym roku.
Więcej informacji na temat projektu,
w tym także lista nazwisk podróżników
mających znaleźć się w Alei dostępna jest
na stronie Klubu Podróżników Śródziemie www.klubpodroznikow.com. Lista
nie jest zamknięta i każdy może przesłać
własną propozycję na adres mailowy: alejapodroznikow@gmail.com

Marcin Porada

Na osiedlu Dywizjonu 303 w Klubie 303

Nowy klub dla rodziców
W lutym Urząd Miasta Krakowa
rozpoczął drugą odsłonę projektu pn.
„Kluby Rodziców”, którego głównym
celem jest wspieranie rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo.
Polega on na stworzeniu przestrzeni przyjaznej rodzicom i dzieciom,
miejsca integracji krakowskich rodzin,
w których będą mogli uzyskać fachowe poradnictwo specjalistów z różnych
dziedzin.
W Klubach Rodziców odbywać
się będą spotkania ze specjalistami
– lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, logopedami, psychologami, którzy będą starali się
przybliżyć kwestie związane ze zdrowiem, rozwojem oraz wychowaniem
dziecka.

Kluby Rodziców to nie tylko spotkania medyczne. To także m.in. zajęcia
dogoterapii, kurs samoobrony Bezpieczna Mama, warsztaty masażu niemowląt,
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, pilates i joga dla kobiet w ciąży czy bardzo
szeroka gama zajęć umuzykalniających.
Ponadto wszystkie mamy, które chcą
wiedzieć co jest zdrowe dla ich rodziny,
będą miały możliwość wzięcia udziału w cyklu warsztatów o zdrowym żywieniu. Podczas spotkań najmłodszymi
zaopiekują się animatorzy w specjalnie
utworzonych kącikach zabaw. Zajęcia
prowadzone są w 16 placówkach na terenie całego miasta.
Uroczyste otwarcie Klubu Rodzica
w Dzielnicy XIV Czyżyny odbyło się
4 marca w Klubie 303 na osiedlu Dy-

wizjonu 303 nr 1. Składa się on z dwóch
modułów:
I moduł - spotkania ze specjalistami,
wykłady i prelekcje (1 x w miesiącu), Wolna strefa rodzica - warsztaty utrwalające
i pozwalające na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy, spotkania rodziców
(1 x w miesiącu)
II moduł - Dogoń Żyrafę, warsztaty
edukacyjno-zabawowe dla dzieci i ich
opiekunów (4 x w miesiącu).
Wszystkie zajęcia oferowane w ramach Klubu Rodzica są bezpłatne. Kolejne spotkania w Klubie 303 odbędą się:
8, 15, 18, 22 i 25 marca.
Szczegółowy program poszczególnych Klubów znajduje się na stronach
internetowych placówek oraz na portalu
www.kkr.krakow.pl.
(red)
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Coraz więcej budynków
w Krakowie kompleksowo
wykorzystuje ciepło sieciowe!
Podgrzewanie wody ciepłem z sieci zyskuje na popularności, ponieważ
zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
za rozsądną cenę. Tylko w ostatnim
roku mieszkańcy kolejnych kilkudziesięciu budynków należących m.
in. do spółdzielni mieszkaniowych
„Victoria”, „Podgórze” czy „Na Kozłówce” wymienili indywidualne piecyki gazowe w swoich łazienkach na
centralnie podgrzewaną wodę użytkową. Przekonanie administratorów
i innych mieszkańców do tej wymiany leży w interesie wszystkich. Warto
więc poznać cały proces, tym bardziej,
że jest stosunkowo łatwy, a sama wymiana przynosi korzyści wszystkim.
W nowo realizowanych budynkach
i osiedlach, w których ciepło sieciowe
jest wykorzystywane do celów grzewczych, standardem jest również centralnie przygotowywana ciepła woda
użytkowa. Jednak starsze bloki wybudowane w czasach PRL wciąż często wyposażone są w piecyki gazowe.
Mieszkańcy takich lokali mają coraz
większą świadomość zagrożenia, jakim
dla życia i zdrowia jest zatrucie tlenkiem węgla z coraz starszych i mniej
efektywnych piecyków gazowych oraz
nieszczelnych instalacji. Z tego powodu coraz chętniej popierają - a czasem

sami inicjują - projekty ich wymiany na
instalację podgrzewania wody ciepłem
z sieci miejskiej.

Najważniejszy jest dobry przykład

Jak wyglądał cały proces na przykładzie SM Kozłówek opowiada
prezes spółdzielni, Rafał Gruszka:
- Rozpoczęliśmy od ankiet, które przekazaliśmy do wszystkich mieszkań. Niestety wróciło ich niewiele. Z kolei świetnym
kanałem komunikacyjnym okazał się nasz
spółdzielczy kwartalnik, w którym prezentowaliśmy szerokie analizy CWU
(Ciepła Woda Użytkowa), które uwzględniały zakładane koszty, porównania cen
dla różnych źródeł ciepła, czy okres zwrotu
inwestycji. Takie poważne dane, które wymagają chwili skupienia, najlepiej czyta się
w domowym zaciszu. Pomocne były również ulotki o projekcie. Pozwoliło to mieszkańcom znacznie lepiej przygotować się do
rozmowy podczas wspólnych spotkań. Następnie zrealizowaliśmy pilotażowe przyłączenie. Dzięki temu, że w jednym z budynków na osiedlu znalazł się ten system,
mieszkańcy mogli osobiście porozmawiać
z jego użytkownikami. W mojej osobistej
ocenie najistotniejszym było pokazanie,
że ta modernizacja nie tylko nie dewastuje łazienki, a ingerencja w jej przestrzeń
jest minimalna, ale uwalnia dodatkową
przestrzeń w miejscu, gdzie znajdował się

piecyk gazowy. Sami również posłużyliśmy się wymianą doświadczeń.
Zarówno członkowie Rady Nadzorczej, jak i Zarządu przed pierwszym przyłączeniem również odwiedzali zmodernizowane bloki w innych
spółdzielniach. Też chcieliśmy zobaczyć
to na własne oczy, aby mieć absolutną
pewność, że jest to dobre rozwiązanie.
Widząc pozytywny przykład dwóch
bloków z CWU zamontowaną w ramach programu pilotażowego, szybko
zaczęli się do nas zgłaszać kolejni lokatorzy prosząc o przeprowadzenie
wymiany także w ich blokach - podsumowuje prezes.

Jak zacząć temat ?

Co można zrobić, aby spółdzielnia lub zarządca podjęła inicjatywę i działania w sprawie wymiany piecyków? Warto najpierw porozmawiać
o sposobie ogrzewania wody z sąsiadami, zapytać ich o zdanie. Potem wspólnie można przygotować i wysłać do administratora, wspólnoty lub spółdzielni
odpowiedni wniosek w tej sprawie, a nawet umówić się na spotkanie z prezesem podmiotu zarządzającego nieruchomościami. Jeśli wszystkie strony są
zainteresowane, pozostaje jeszcze najistotniejsza kwestia, czyli sformalizowanie działań. Nawet jeśli zdecydowa-

na większość mieszkańców jest zgodna
co do słuszności decyzji spółdzielni, zawsze mogą pojawić się głosy sprzeciwu.
Dlatego intencję wprowadzenia CWU
warto omówić i przegłosować na Walnym Zgromadzeniu lub innym zebraniu członków Spółdzielni. Dzięki temu
nawet najwięksi oponenci będą musieli zgodzić się z decyzją demokratycznej
większości. Niestety, jeśli ktoś ma sąsiada, który wciąż decyduje się na korzystanie z niebezpiecznego źródła ciepła,
jakim jest piecyk gazowy, jest pośrednio
narażony na zatrucie. Wynika to z prostego faktu, że tlenek węgla potrafi przenikać przez stropy betonowe, więc może
trafić zarówno do mieszkania obok, jak
i piętro wyżej.

Dlaczego warto to zrobić?

Głównym argumentem przemawiającym za tym, by zlikwidować indywidualne gazowe ogrzewacze wody
są bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. To przecież ich zadowolenie
powinno być głównym motywem do
działania dla wspólnot i spółdzielni.
Ciepło sieciowe eliminuje możliwe
w przypadku piecyków gazowych zagrożenia, takie jak wybuch, czy zatrucie
spalinami. Jednocześnie jest rozwiązaniem niezawodnym – ciepła woda
o ustalonej temperaturze do mieszkania dociera zawsze. Odczuwalną
korzyścią wynikającą z pozbycia się
piecyków gazowych są dla mieszkań-

ców oszczędności wynikające z braku
kosztów remontów i przeglądów tych
urządzeń. Budynek nie ponosi również
kosztów związanych z eksploatacją kominów spalinowych.
O pracach instalacyjnych związanych z wymianą opowiada pani Anna,
mieszkanka osiedla Na Kozłówce:
– Kiedy rozpoczęły się prace, mieszkańcy przekonali się, że wszystko przebiega
sprawnie i emocje się wyciszyły. Ekipom
remontowym wystarczały dwie godziny na prace w poszczególnych mieszkaniach. A w wielu przypadkach
nawet mniej. Panowie wwiercali się
przez ściany z korytarza i czas spędzony
w mieszkaniach ograniczał się do absolutnego minimum – podkreśla.
Drugim argumentem, który może
być bardzo istotny dla spółdzielni czy
wspólnot mieszkaniowych jest to, że
wcale nie muszą całego projektu sfinansować z kieszeni mieszkańców.
Producent ciepła zwraca inwestorowi część wydatków poniesionych na
budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. Istnieje ponadto
możliwość ubiegania się o dofinansowanie i preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do
listy źródeł, z których można sfinansować inwestycję, trzeba doliczyć też
środki własne, na przykład fundusze
remontowe. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą również starać się o premię termomodernizacyjną
stanowiącą częściową spłatę zobowiązań kredytów z banków komercyjnych,
która mają w tym zakresie podpisaną
umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego.
Pamiętajmy, że na montaż
urządzeń doprowadzających
do mieszkań wodę podgrzaną
ciepłem sieciowym nie można
zdecydować się indywidualnie. By taki program wymiany
doszedł do skutku, niezbędna
jest wspólna decyzja większości mieszkańców, zarządcy nieruchomości lub spółdzielni oraz
współpraca z wytwórcą i dystrybutorem ciepła.
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Sześciolatki do szkoły
czy do przedszkola?
Od nowego roku szkolnego sześciolatki nie muszą obowiązkowo rozpoczynać nauki w klasie pierwszej.
Obowiązek szkolny będzie dotyczył
dzieci siedmioletnich i chętnych sześcioletnich. W myśl nowej ustawy, na
wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym
kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Szkoły podstawowe z terenu dzielnicy Mistrzejowice przygotowane są do

przyjęcia sześciolatków. Mają kilkuletnie
doświadczenie ponieważ sześciolatki od
dawna zasilają szeregi klas pierwszych.
12 marca w godzinach dopołudniowych zapraszają na dni otwarte lub
konsultacje dla rodziców dzieci młodszych. Warto skorzystać z propozycji
szkół, aby poznać ich oferty.
Jednocześnie rodzice dzieci siedmio- i chętnych sześcioletnich proszeni są o wzięcie udziału w rekrutacji do
klas pierwszych, która będzie trwać do
31 marca do godz. 15:00.
Dokładne informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych szkół oraz na www.portaledukacyjny.krakow.pl
Grażyna Janawa
przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XV Mistrzejowice

Reduta – Park Kultur Regionu

Powstanie tajemniczy ogród

Na prawie 8 hektarowym terenie pomiędzy Prądnikiem Czerwonym, a Mistrzejowicami powstanie pierwszy w Krakowie park edukacyjny.

Trwa elektroniczna rekrutacja do samorządowych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach na rok szkolny 2016/2017
1 marca rozpoczęła się elektroniczna
rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
na rok szkolny 2016/2017. Zasady naboru, terminarz, kryteria oraz instrukcje dostępne są na www.krakow.formico.pl.

•

Ważne terminy:
•

•

•

1–31 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 6
kwietnia przedszkola/szkoły weryfikują wnioski).
28 kwietnia godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci
zakwalifikowanych wywieszane są
w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto
rodzice, którzy podali we Wniosku
o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej
niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako
pierwsze/pierwsza.
29 kwietnia – 13 maja - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie
umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w danym przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących
mogą podpisać umowę w terminie
wcześniejszym – ustalonym przez
dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.

16 maja godz. 12.00 – ogłoszenie
list przyjętych i nieprzyjętych oraz
liczby wolnych miejsc (od tej daty
rodzice mogą składać wnioski do
komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia
komisji do dyrektora przedszkola/
szkoły).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:
•

•

•

•

17–23 maja – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 30
maja przedszkola/szkoły weryfikują
wnioski); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do
każdego przedszkola/szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system
informatyczny).
14 czerwca godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/której
złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
15–22 czerwca - podpisywanie
przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji
uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
24 czerwca godz. 9.00 – ogłoszenie
list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej. (UMK)

W tym roku zostanie przygotowana koncepcja, a w ślad za nią projekt, na podstawie którego nastąpi realizacja.

Po czterech tygodniach listopadowych spotkań i warsztatów oraz
tygodniu głosowania w Internecie
mieszkańcy Krakowa – w tym przede
wszystkim mieszkańcy Dzielnicy III
Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV
Mistrzejowice – wybrali najlepszą ich
zdaniem propozycję zagospodarowania prawie 8 hektarów przyszłego Parku Reduta.
W głosowaniu oddano 1669 głosów,
a największą ich liczbę, bo 519, zgromadził projekt pt. „Tajemniczy ogród”. Na
kolejnych miejscach uplasowały się projekty: „Prądnik Modern Park” (349 głosów), „Eko Park Reduta” (291), „Sukcesja Park Doświadczeń Biologicznych”
(194), „Ogrody nad Sudołem” (178)
i „WłONcznik Energii” (138).
Wyniki zostały ogłoszone 11 grudnia 2015 r. podczas spotkania w Multikinie w obecności wiceprezydent
Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbiety
Koterby oraz wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca. Na sali byli także obecni m.in.
przedstawiciele Dzielnic III Prądnik

Czerwony i XV Mistrzejowice, pracownicy magistrackiego Miejskiego
Centrum Dialogu, Zarządu Zieleni
Miejskiej oraz mieszkańcy, którzy włożyli dużo serca w projektowanie przyszłego parku.
Warsztaty i konsultacje społeczne
zostały przygotowane przez Fundację
Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla przy współpracy z Zarządem Zieleni
Miejskiej, Miejskim Centrum Dialogu,
Radami Dzielnic III i XV, przy wsparciu medialnym portali internetowych
Dzielnica3.pl i NaszPradnik.pl oraz gazet lokalnych: „Biuletynu Rady Dzielnicy III”, „Mojej Dzielnicy III Prądnik Czerwony”, „Piętnastki” i „Kropki
– Gazety Twojej Dzielnicy”. Szczegółowe informacje o projektach przygotowanych przez mieszkańców znajdują się
m.in. na stronach internetowych partnerów medialnych, Miejskiego Centrum Dialogu (www.dialoguj.pl) oraz
rad obu dzielnic.
W tym roku zostanie przygotowana koncepcja, a w ślad za nią projekt,
na podstawie którego nastąpi realizacja.

Fot. Mateusz Drożdż | Miejskie Centrum Dialogu

– Poziom dialogu społecznego
w Krakowie wyraźnie wzrasta. Najpierw mieszkańcy Grzegórzek pomagali
zaprojektować Superścieżkę, aby w bezpośrednim sąsiedztwie biurowców, sądów
i ruchliwej alei Powstania Warszawskiego stworzyć przyjazne miejsce dla siebie.
Wyniki tej współpracy pokazały, że warto słuchać głosu społeczności lokalnej, która jest przecież bezpośrednim adresatem
inwestycji w mieście. Zachęceni wynikami warsztatów i różnorodnością uzupełniających się propozycji postanowiliśmy
w Urzędzie, aby wszystkie tereny nowych
parków miejskich projektować wspólnie
z mieszkańcami. Co ciekawe, Park Reduta
ma szansę zostać pierwszym w skali kraju
parkiem zaprojektowanym z pomocą architektów przez tych, którzy będą z niego
korzystać. Możemy być tylko dumni z tak
twórczego zaangażowania mieszkańców
i trzymać kciuki za realizację parku- mówiła wiceprezydent Elżbieta Koterba
podczas prezentacji wyników głosowania, dziękując mieszkańcom za udział
w pracach projektowych oraz w głosowaniu.
Miejskie Centrum Dialogu

www.kropka-gazeta.pl
Nieinwazyjne leczenie skomplikowanych nowotworów

Nadzieja dla
chorych na raka

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Jajko – cud natury
Jest jednym z najstarszych symboli
Świąt Wielkanocnych, w postaci malowanej pisanki gości na stołach Chrześcijan od wieków. Tradycja malowania jajek
jest jednak starsza niż kultura chrześcijańska. Już w starożytności odnajdujemy ślady malowania jajek, ozdabiania
rysunkami. Zawarte w jajku substancje
odżywcze i jego życiodajna moc dająca
nadzieję na odradzające się życie stoją za
jego tysiącletnią sławą.
Tą sławę nieco przyćmiły teorie
o szkodliwym wpływie cholesterolu,
którego duże ilości znajdują się w jajku. Tymczasem najnowsze badania nie
potwierdzają tej tezy, wręcz przeciwnie,
odkrywane są cenne właściwości jajek
i ich prozdrowotny wpływ na organizm
człowieka.

Super foods

Fot. Centrum Cyklotronowe Bronowice

19 lutego br. zakończono serię
ekspozycji pierwszych dwóch pacjentów na nowym stanowisku do radioterapii protonowej oka, znajdującym
się w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej im.
H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Zabiegi napromieniania przeprowadziły współpracujące zespoły
lekarzy, fizyków i techników ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. To
ważny krok na drodze do pełnego wykorzystania tej oficjalnie uruchomionej
w październiku ubiegłego roku jednostki naukowo-badawczej. Czy terapia
protonowa trafi do koszyka świadczeń
gwarantowanych i szansę na leczenie
zyskają też pacjenci spoza obszaru oka?
– Ministerstwo Zdrowia przygotowało już projekt rozporządzenia
w tej sprawie. Konsultacje społeczne
z nim związane mają zostać zakończone
15 marca – informuje prof. dr hab. Paweł Olko, dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice. – Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, to możliwe, że już od
czerwca będą mogli być też napromieniani pacjenci głównie z nowotworami głowy
i szyi. Zakres leczenia został w rozporządzeniu ściśle określony i jest bardzo ograniczony – dodaje profesor Olko.
Centrum Cyklotronowe Bronowice w Krakowie, to jedyne w Polsce
i jedno z niewielu na świecie miejsce,
gdzie można przeprowadzać innowacyjną, jedną z najlepszych współcześnie
rozwijanych metod nieinwazyjnego
leczenia skomplikowanych nowotworów. Ośrodek w pełni przygotowany
jest na przyjęcie pacjentów. Radioterapia protonowa wzbudza naturalne
zainteresowanie wielu pacjentów. Jak
informuje strona www.ifj.edu.pl/ccb,
Instytut Fizyki Jądrowej nie jest jednak
podmiotem wykonującym działalność
leczniczą i może udzielać informacji
jedynie na temat posiadanej aparatury.
Jeśli chodzi o wskazania medyczne do
radioterapii protonowej i możliwości
leczenia należy się kontaktować z le-

karzem onkologiem, z wojewódzkimi
konsultantami w dziedzinie radioterapii onkologicznej lub z konsultantem
krajowym w dziedzinie radioterapii
onkologicznej.
Budowa Centrum Cyklotronowego Bronowice trwała cztery lata,
choć jego powstanie zainicjowano już
w 2006 roku.
W ramach dwóch projektów, dofinansowanych w dużej mierze ze środków unijnych, powstał ośrodek badawczy wyposażony w Cyklotron Proteus
C-235, halę eksperymentalną, stanowisko radioterapii gałki ocznej i halę terapeutyczną z dwoma stanowiskami gantry, służącymi do terapii nowotworów
umiejscowionych w różnych częściach
ciała człowieka.
12 stycznia br. Instytut podpisał
dokument przedłużający współpracę
ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Umowa dotyczy terapii protonowej nowotworów gałki ocznej dla
pacjentów szpitala. Zabiegi radioterapii protonowej gałki ocznej w Instytucie odbywają się od 2011 roku, do 2013
roku wykonywano je w ramach tzw.
eksperymentu medycznego. Do końca
2015 roku przeprowadzono ją dla ponad 120 pacjentów.
Radioterapia protonowa jest jedną z metod leczenia nowotworów oka.
W terapii tej do napromieniania guza
stosuje się odpowiednio uformowaną
wiązkę protonów. Charakterystyczne
dla radioterapii protonowej jest to, że
odpowiednia dawka promieniowania
jest precyzyjnie dostarczana do leczonego nowotworu, przy jednoczesnym
zmniejszonym napromienieniu zdrowej tkanki otaczającej guz, co ogranicza
skutki uboczne leczenia. Radioterapia
protonowa pozwala skutecznie niszczyć
guzy i jednocześnie oszczędzać narządy krytyczne, takie jak nerw wzrokowy,
plamka żółta, soczewka. Dzięki temu
pacjent ma dużą szansę na zachowanie
widzenia w leczonym oku, a co ważniejsze na powrót do zdrowia.
(rp)
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Zdrowie i Uroda

Profesor Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności), który
od lat bada kurze jaja, od lat też udowadnia, że są najdoskonalszym produktem
natury - swoistą kapsułą życia. W jaju
zawarte są wszystkie składniki niezbędne do wytworzenia życia, wszystko czego
potrzebuje zarodek, by przeistoczyć się
w zdrowe i silne pisklę.
Jajo jest wyjątkowo bogate w składniki konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu: aminokwasy, minerały, witaminy z grupy B (szczególnie B12
i ryboflawina), witaminy A, D, E, żelazo,
pełnowartościowe białko i fosfolipidy.
Jednym z sukcesów badaczy pracujących w zespole profesora Trziszka było
odkrycie nowego kompleksu białkowego w żółtku jaja, który został nazwany
yolkiną (z ang. yolk – żółtko). Badania
na myszach wykazały, że powstrzymuje
ona obumieranie komórek nerwowych,
a więc może to być w przyszłości szansa
dla chorych na Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne.

Nowe zalecenia lekarzy
– jajka trzeba jeść

Według Światowej Organizacji
Zdrowia należy spożywać do 10 jaj tygodniowo (1–2 dziennie). Dostarczają

OZNAKOWANIE JAJ KURZYCH
Klasa jakości A – jaja świeże –
przeznaczone do sprzedaży detalicznej (do konsumpcji w gospodarstwie
domowym) powinny posiadać odpowiednie oznakowanie.
Na skorupce powinien
znajdować się:
■ kod systemu hodowli:
0 – jaja z produkcji ekologicznej
z certyfikowanych
gospodarstw
1 – jaja z chowu na wolnym
wybiegu
2 – jaja z chowu ściółkowego
3 – jaja z chowu klatkowego
■ kod państwa, w której zarejestrowany jest zakład (np. PL dla
Polski)
one naszemu organizmowi najwyższej
jakości białka (żółtko zawiera go więcej niż białko). Dodatkowo są doskonałym źródłem witamin wyłączając kwas
askorbinowy (wit. C), ponieważ kury
same wytarzają ten składnik w organizmie. Zawierają stosunkowo duże ilości
witaminy A, E, D, B, potasu, fosforu oraz
żelaza. Sprawia to, że jaja stanowią cenny
produkt w codziennym żywieniu.

Cholesterol nie taki straszny

Istnieją kontrowersje co do zawartości cholesterolu, ponieważ jedno jajko
kurze dostarcza naszemu organizmowi
ponad 200 mg tego składnika, gdzie norma dla osoby dorosłej wynosi 300 mg na
dzień.
Należy jednak podkreślić, że cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stanowi
on składnik potrzebny do syntezy wielu
ważnych biologicznie czynnych cząsteczek, tj.: hormonów płciowych, witaminy D3 i jej metabolitów, glikozydów
nasercowych oraz kwasów żółciowych.
Jego obecność w błonach komórek nerwowych mózgu ma duże znaczenie dla
funkcjonowania synaps. Istnieją też

■

kod weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego (8 cyfr):
- kod województwa (dwie cyfry)
- kod powiatu (dwie cyfry)
- kod zakresu działalności (dwie
cyfry)
- kod firmy w danym powiecie
(dwie cyfry)

W klasie A wyróżnia się
4 kategorie wagowe:
XL – bardzo duże, o masie powyżej 73 g,
L – duże, o masie od 63 g do 73 g,
M – średnie, o masie od 53 g do 63 g,
S – małe, o masie poniżej 53 g.
doniesienia, że odgrywa on dużą rolę
w działaniu systemu odpornościowego.

Dobre dla dzieci

Jajka są dobre na śniadanie i to nie tylko wielkanocne, ponieważ stabilizują poziom cukru we krwi. Zachowując się, jak
kapsułki o przedłużonym działaniu, podtrzymują jego stały poziom. Jest to szczególnie ważne dla dzieci w wieku szkolnym i działa wspomagająco na uczenie
się podczas porannych godzin lekcyjnych.

Dla każdego

Prof. Trziszka zachęca do jedzenia
jaj, najlepiej na miękko, ze ściętym białkiem. – Dwa jaja dziennie każdemu dobrze zrobią. Ja sam jem codziennie trzy jaja
i bardzo dobrze się czuję, a cholesterol mam
w normie – mówi.

Które jajka wybrać?

Gdy kupujemy jajka, zwracajmy
uwagę na ich pochodzenie i sposób hodowli kur niosek:
Barwa skorupek jaj nie ma znaczenia na wartości ich odżywcze, nie ma też
wpływu na ich jakość i zależy od rasy
kury, która je zniosła. 
Biovert
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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce
Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

os. Kalinowe 4, tel./fax: 12 641-45-67
Biuro czynne jest: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;
wtorek od 7.30 do 13.00; piątek od 7.30 do 12.00
e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl, www.dzielnica16.krakow.pl
Zdaniem Przewodniczącego:

Staw przy Kaczeńcowej

Czy Budżet Obywatelski
sprawdził się w Bieńczycach?
Na temat Budżetu Obywatelskiego
wypowiadałem się już kilka razy i myślałem, że nie będę musiał kolejny raz wyjaśniać moich wątpliwości z nim związanych. A jednak…
Ostatnio dowiedziałem się, że idea
BO została zapoczątkowana w Brazylii.
Mieszkańcy pewnej, zaniedbanej miejscowości nie mogąc doczekać się realizacji swoich wniosków przez lokalne
władze wymusili na niej przeznaczenie znacznej części budżetu na zadania
przez nich zgłoszone i takim sposobem
narodził się pomysł Budżetu Obywatelskiego.
Sama inicjatywa BO dobrze się kojarzy, bo obywatelskość to obecnie bardzo chwytliwe hasło. Jednak pytam czy
należy zmuszać ludzi do obywatelskości?
W Brazylii była to oddolna inicjatywa
mieszkańców, a w Krakowie moim zdaniem odwrotnie. Mieszkańcy nie są do
niej przekonani o czym świadczyć może
bardzo niska frekwencja.
W I edycji udział w głosowaniu brało tylko 10 % osób uprawnionych, a w II
edycji już tylko 7,5 %. Dlaczego to tak
wygląda? Sądzę, że w gruncie rzeczy
większość potrzeb krakowian jest realizowana i mieszkańcy są zadowoleni,
dlatego nie widzą potrzeby, aby samemu
angażować się w Budżet Obywatelski.
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że na promocję III edycji Rada Miasta Krakowa
planuje wydać aż 450 000 zł z założeniem, że uzyska w ten sposób frekwencję wynoszącą 12,5 %. Pytam, czy warto
wydawać tyle publicznych pieniędzy, by
uzyskać taki marny wynik? Czy Budżet
Obywatelski ma sens skoro trzeba do
niego, aż tak mocno zachęcać mieszkańców? W tym miejscu wyjaśnię, dlaczego
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce przeznaczyła na BO - 2016 roku kwotę 40 000
zł. Otóż procedura związana ze złożeniem wniosku, jego weryfikacją, a później głosowaniem i w końcu realizacją
angażuje bardzo dużą liczbę urzędników
oraz pracowników jednostek miejskich,
a także radnych dzielnicowych. W II
edycji Budżetu Obywatelskiego okazało
się, że w Bieńczycach wszystkie zwycię-

Dzielnicowi
Bieńczyc
■ st. post Jakub Sierant - tel. 12 61-53-751
(os .Niepodległości, os. Kościuszkowskie, os.
Kalinowe)
■ asp. Rafał Chrapek - tel. 12 61-53-602
(os. Wysokie, os. Na Lotnisku)
■ asp. szt. Józef Sieńko - tel. 12 61-53-615
(os. Albertyńskie)
■ st. sierż Grzegorz Szyba - tel. 12 61-53-615
(os. J. Strusia)

Fot. RDXVI

skie projekty zgłosili radni „Szesnastki”
obecnej kadencji. Po co więc cała ta machina? Przecież radny może takie zadanie zgłosić na Sesji Rady Dzielnicy i też
ma szanse być zrealizowane bez potrzeby
angażowania dodatkowych środków na
przeprowadzenie całej procedury.
Idea BO jest taka, aby zadania zgłaszali mieszkańcy danej dzielnicy. Pomysłodawcy jednak nie zabezpieczyli tego
projektu przed możliwymi nadużyciami
wynikającymi z tego, iż osoba zgłaszająca
jakieś zadanie pozostaje do końca anonimowa. Podobnie jak wcześniej, w tej
edycji również nie ma możliwości sprawdzenia czy osoba głosująca mieszka na
terenie danej dzielnicy. Istnieje więc
ryzyko, że osoba, która posiada z jakiegoś źródła dane osobowe mieszkańców
może je wykorzystać, aby przeforsować
swój projekt. My, jako radni dzielnicy,
wybrani przez obywateli w wyborach
bezpośrednich, aby reprezentować ich
interesy i realizować ich potrzeby występujące w konkretnym miejscu, nie mamy
żadnego wpływu na to, co może powstać
w naszym okręgu wyborczym. Myślę,
że skoro radny dzielnicowy jest wybierany w małych okręgach wyborczych,
to zna on najlepiej swój rejon i oczekiwania swoich wyborców. Ma wpływ na
podległy mu teren, a mieszkańcy wpływ
na niego, rozliczeniem zaś są wyborach
samorządowe. W przeciwieństwie do
anonimowego człowieka, który zgłosi
niechciany przez mieszkańców projekt
w Budżecie Obywatelskim.
Andrzej Buczkowski
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce
■ s t. asp Mariusz Morawski - tel. 12 61-53-714
(os. Jagiellońskie)
■ s ierż. szt. Piotr Skowron - tel. 12 61-53-751
(os. Kazimierzowskie)
■ s t. asp. Szymon Wieloch - tel. 12 61-53-751
(os. Przy Arce)
■ asp. Łukasz Nowak - tel. 12 61-53-670
(ul. Makuszyńskiego (numery nieparzyste),
os. Złotej Jesieni, os. Bieńczyce, ul. Fatimska
i ul. Cienista, plac targowy Bieńczyce, ul. Okulickiego, ul. Kocmyrzowska – do wysokości rzeki
Dłubni, ul. Bulwarowa)

Użytek ekologiczny
czy… ekologiczna bomba
Znajdujący się na terenie Dzielnicy
XVI Bieńczyce „Staw przy Kaczeńcowej”, o powierzchni 0,82 ha, jest jednym
z mniejszych krakowskich użytków ekologicznych.To miejsce niezwykle urokliwe, a jednocześnie bardzo zaniedbane.
Mocno zanieczyszczony zbiornik często
odstrasza potencjalnych spacerowiczów.
Kto odwiedzał to miejsce, ten wie,
kto jeszcze nie miał okazji widzieć stawu, niech uwierzy, że tkwi w nim ogromny potencjał. Niestety, jak to często bywa,
jest on zupełnie niewykorzystany. – Staw
jest bardzo zanieczyszczony. Nie wiem, czy
to użytek ekologiczny, czy może raczej ekologiczne bomba? – mówi przewodniczący
Rady Dzielnicy XVI, Andrzej Buczkowski. – W stawie pływa cała masa śmieci, można tu zauważyć sprzęt RTV - osobiście widziałem pływający w stawie stary telewizor,
jest cała masa butelek, worków, są też drobne,
ale jakże żenujące śmieci, np. zużyte prezerwatywy. Tak nie może być. Odpowiedzialna jednostka powinna oczyścić to miejsce.
Prosiliśmy, interweniowaliśmy w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, niestety, bez odzewu.
Staw trzeba koniecznie oczyścić, a jeśli nie,
to zasypać i wykorzystać teren w inny sposób – dodaje.
Z informacji uzyskanych w ZIKiT
wynika, że staw przy ul. Kaczeńcowej
był czyszczony w pierwszym tygodniu
stycznia oraz około 20 stycznia 2016
roku. Niestety, efektów tej pracy nie
widać, co potwierdza przeprowadzona
19 lutego przez Agnieszkę Łoś, radną
z tego rejonu, wizja w terenie. Kolejne
czyszczenie stawu ze śmieci, ma nastąpić w pierwszej połowie marca br.
Dlaczego zbiornik wymaga tak częstych interwencji? - Zakres prac prowadzonych przez ZIKiT to oczyszczanie ze
śmieci i odpadów pasa terenu przyległe-

go do tego zbiornika wodnego o szerokości
5 metrów oraz pasa przybrzeżnego wody o
szerokości 5 metrów – informuje Paulina
Polak z ZIKiT-u. Niestety, nie ma środków na to, by staw odmulić oraz wyczyścić jego dno. Oczywiście, gdyby ludzie
nie wyrzucali tu śmieci, staw nie byłby
zanieczyszczony. Na obecnym etapie
wymaga on jednak poważnych nakładów i bardziej kompleksowych działań.
Warto dodać, że w pobliżu stawu
znajduje się budynek, który kilka lat temu
Miasto przekazało harcerzom, a konkretnie Szczepowi Bartoszowcy. Docelowo w tym miejscu ma powstać hostel

Nadzieję na zmianę daje przekazanie
tego terenu pod opiekę Zarządowi Zieleni Miejskiej, które ma nastąpić jeszcze
w tym roku. Czy jednak ta zmiana przyniesie oczekiwane efekty? Odpowiadając
na pytanie o plany dotyczące tego miejsca
ZZM nie przedstawia żadnych konkretów. Nie wiadomo czego i kiedy można
oczekiwać. Radna Agnieszka Łoś, spotkała się z przedstawicielami ZZM, którzy
po obejrzeniu stanu faktycznego potwierdzili konieczność uporządkowania terenu.
Rada Dzielnicy XVI będzie sprawę monitorować. – Wielu mieszkańców pobliskich
bloków wykorzystuje to miejsce w celach re-

W stawie pływają różnego rodzaju śmieci.

o łącznej powierzchni 700 m². W najbliższych latach Miasto przeznaczy na
ten cel 600 tys. złotych, z czego 150 tys.
w 2016 roku. – Będzie tu przyjeżdżać młodzież z całej Polski, a może nawet z całego
świata. To miejsce może i powinno stać się
wizytówką Bieńczyc, nie może zatem pozostać w obecnym stanie. Młodzież mieszkająca w hostelu nie może poznawać Bieńczyc,
a tym samym Krakowa, przez pryzmat stawu, w którym obok kaczek pływają śmieci
i wokół którego jest po prostu brudno. Ta sytuacja musi się zmienić – apeluje przewodniczący Bieńczyc, Andrzej Buczkowski.

Fot. RDXVI

kreacyjnych. Rodzice z małymi dziećmi
przychodzą karmić kaczki, starsze osoby posiedzieć na ławeczce nad stawem. Dopilnujemy, aby teren został posprzątany - obiecuje
Agnieszka Łoś. Przypomina również, że
kilka lat temu z inicjatywy Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida i Fundacji Fundusz
Partnerstwa, teren wokół stawu sprzątany
był w ramach „czynu społecznego”. - Jeśli
trzeba będzie, powtórzymy akcję, nie mamy
jednak odpowiedniego sprzętu, by wyczyścić
sam zbiornik. Będziemy naciskać, by zajęły
się tym odpowiednie służby – dodaje radna.

(RDXVI)

Pierwsza docieplona szkoła w dzielnicy
Dzięki wspólnym staraniom Włodzimierza Pietrusa, radnego Miasta Krakowa oraz Marcina Permusa, zastępcy
przewodniczącego Rady Dzielnicy XVI
Bieńczyce w ubiegłym roku w budżecie
Miasta Krakowa udało się zabezpieczyć
środki finansowe na przeprowadzenie
gruntownej termomodernizacji Szkoły
Podstawowej nr 82 na os. Kalinowym.
Wykonano izolację ścian budynku, wymieniono drzwi, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Szkoła
zyskała także nową elewację.
Prawdopodobnie jeszcze w tym
roku podobny remont przejdzie Szkoła
Podstawowa nr 86 na os. Jagiellońskim.

Na razie jest opracowywana dokumentacja projektowa potrzebna do tego przedsięwzięcia. Być może, że jeszcze w tym
roku docieplone zostanie również III
Liceum Ogólnokształcące na os. Wysokim, a w 2017 roku Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 na os. Złotej Jesieni.
Szkoły, w których zostały przeprowadzone termomodernizacje, mogą się
pochwalić nie tylko estetycznym wyglądem, ale przede wszystkim dużymi
oszczędnościami w kosztach ogrzewania. Radni zapewniają, że systematycznie będą zgłaszać kolejne placówki
edukacyjne z terenu Bieńczyc do termomodernizacji.
(mp)

Fot. RDXVI

www.kropka-gazeta.pl

Co? Gdzie? Kiedy?

OŚRODEK KULTURY IM. C.K. NORWIDA
os. Górali 5, tel. 12 644 27 65
www.okn.edu.pl ; www.facebook.com/oknorwid
•
•

•

19 marca godz. 11.00-17.00 – TARGI SZTUKI
UŻYTKOWEJ ORAZ DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH (warsztaty, atrakcje rodzinne). Wstęp wolny.
21 marca godz. 18.00 – Koncert muzyki operetkowej
i musicalowej „Wiosna śpiewa z nami”. Wykonawcy:
Agata Flondro – mezzosopran, Dariusz Palonek – tenor,Kamil Zypser – fortepian. Wstęp 10 zł.
22 marca godz. 10.30 - Warsztaty aktorskie pn. Jak czytać i interpretować utwory C. Norwida. Prowadzi Alek-

•
•
•

sandra Kowalczyk - aktorka Teatru Umownego, reżyser
teatralny.
kwiecień –  22. DNI NORWIDOWSKIE - spektakle,
koncerty, wykłady, happeningi.
9 maja godz.17.00 - spotkanie z autorem popularnych
książek historycznych Sławomirem Koprem. Wstęp
wolny.
21. NOWOHUCKA WIOSNA MUZYCZNA - koncerty, warsztaty muzyczne, happeningi, jam session.

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury Im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl; www.facebook.com/KlubKuznia
•
•
•

•

10 marca; 12 maja; 14 i 28 kwietnia - godz.15.00-16.30
– Spotkania przy globusie – poznajemy świat w Bibliotece. Wstęp wolny.
15 marca godz.12.00 – Aktualizacje – rozmowy komputerowe, kultura w sieci. Wstęp wolny
18 marca godz.12.00 – Stefa Sztuki – zajęcia dla seniorów ze zwiedzaniem wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Zapisy: tel. 12 648 08 86,
e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl
20 marca godz. 18.00 – Kościół pw. św. M.M. Kolbego,
os. Tysiąclecia 86 - Koncerty Mistrzejowickie. Wstęp
wolny.

•

•
•
•

23 marca godz. 11.30 – O niejadkach i obiadkach,
czyli słów kilka na temat żywienia grymaszących
dzieci. Prowadzenie: Emilia Walczyk-Tytko, absolwentka biotechnologii UJ. Wstęp wolny, obowiązują
zapisy.
30 marca godz. 11.30 – Warsztat wiązania chust – przytul mnie mamo! Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
15 kwietnia godz. 18.15 – O podróżowaniu inaczej… –
o 3700 km samotnego wędrowania opowie Tomasz Juras.
Wstęp wolny.
27, 28 kwietnia godz.9.00 – XV Nowohucki Przegląd
Artystyczny w Językach Obcych.

ARTzona OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA
os. Górali 4, tel. 12 644 38 98
www.artzona.okn.edu.pl; www.facebook.com/ARTzonaOKN
•
•
•

17 marca godz. 17.30 – BAJKOWISKO – projekcje bajek z muzyką na żywo. Wstęp wolny.
18 marca godz. 17.00-19.00 – Mała ARTzona. Mała
Animacja. Bezpłatne warsztaty filmowe dla dzieci w wieku 7–12 lat.
29 marca – 4 kwietnia w godz. 18.00-20.00 – Tydzień
DOULI

•
•

6-9 kwietnia – Naturalnie Rodzinnie. Cykl bezpłatnych
warsztatów dla rodziców dzieci do 3 r. ż., rodziców oczekujących dziecka
9 kwietnia, godz. 11.00–15.00 – KIERMASZ NATURALNIE RODZINNIE – kiermasz wystawców z branży dziecięcej i rodzicielskiej (akcesoria, odzież, zabawki, pielęgnacja)
oraz branży ekologicznej, warsztaty, spotkania, zabawy.

Kino Studyjne Sfinks
os. Górali 5, tel. 12 644 24 65
www.kinosfinks.pl; www.facebook.com/StudyjneKinoSFINKS
•
•
•

wtorki godz. 14.30 - FILMOWY KLUB SENIORA
(60+) - pokazy filmów z bieżącego repertuaru kina
środy (dwa razy w miesiącu) godz. 11.30 – SEANS
Z MALUSZKIEM - projekcje filmów dla rodziców wraz
z małymi dziećmi na sali (bilety: 10 zł)
DKF KROPKA - propozycje skierowane do miłośników dobrego kina, w ramach DKF odbywają się m.in.:
repliki festiwali, spotkania z twórcami, happeningi, a tak-

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Zgody 1
tel. 12 644 24 32

że przeglądy filmów fabularnych, animacji i dokumentów
(bilety: 11 zł)
PROPOZYCJE FILMOWE: www.kinosfinks.pl
Bilety: 14,00 zł (normalne), 12,00 zł (ulgowe),
10,00 zł (seniorskie).
Od stycznia br. kino ma nową kameralną salę „Mały Metraż”
wyposażoną w wygodne „domowe” fotele.

Dział Imprez i Promocji
tel.: 12 644 68 10 wew. 23
www.krakownh.pl

Klub Mirage, os. Bohaterów Września 26, tel. 12 645 72 09
•
•

•

10 marca i 14 kwietnia godz. 16.00 – AKADEMIA
ZDROWIA I URODY – spotkanie dla pań z konsultantkami kosmetycznymi. Wstęp wolny.
14 marca i 11 kwietnia godz. 10.00 – ZACZAROWANA BIBLIOTEKA – zajęcia edukacyjne dla maluchów.
Odbywają się raz w miesiącu. Podczas wyprawy do tajemniczego świata książek dzieci będą miały okazje wysłuchać ciekawych baśni, bajek i opowiadań, a wraz z ich
bohaterami poznawać otaczający ich świat oraz przygotować. Wstęp wolny.
17 marca godz. 16.00 - SPOTKANIE WIELKANOCNE DLA SENIORÓW
Nie zabraknie tradycyjnych, wielkanocnych potraw, życzeń przy dzieleniu się jajeczkiem oraz ciepła i serdeczności, której wszyscy potrzebujemy na co dzień i od święta.
Wstęp wolny.

•

•

•

31 marca i 28 kwietnia godz. 16.00 – JEDZ ZDROWO – ŻYJ KOLOROWO – cykl spotkań dla seniorów
promujący zdrowy styl życia. Dietetycy pokażą jak komponować posiłki aby wspomagały sprawność fizyczną,
psychiczną oraz spowalniały procesy starzenia. Spotkania
poprowadzą eksperci z Centrum Dietetycznego Naturehouse - światowego lidera w dziedzinie dietetyki i żywienia. Wstęp wolny.
7 kwietnia godz. 16.00 – NIEDOSŁUCH JAKO
CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI W. Wykład prowadzony przez GEERS Dobry Słuch.
Wstęp wolny.
21 kwietnia godz. 16.00 – TANECZNE POWITANIE WIOSNY – zabawa taneczna z zespołem Dalmacja Band. Wstęp: 20 zł (dla członków SM Mistrzejowice
-Północ 10 zł)

Klub 303, os. Dywizjonu 303 nr 1, tel. 12 681 39 78
•
•

8, 15, 18, 22, 25 marca - KLUB RODZICA
9 kwietnia godz. 19.00 - JANUSZ PARTY - klubowa
potańcówka dla dorosłych i nie tylko. Miksuje DJ Mario.
Wstęp: 20 zł

•

16 kwietnia godz. 16.00 - CLOWN STORY…. CZYLI
OPOWIEŚĆ O… - w programie imprezy skecze, występ
clownów z Grypy cyrkowej, tresura „zwierzaków na niby”, bańki
mydlane, balonikowe cudeńka, malowanie twarzy. Wstęp wolny.
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Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom
Alfred Adler (austriacki psychiatra, psycholog i pedagog)
z charakterem można zaufać. 
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu z Georgem Clooneyem
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 17.03.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)
Do wygrania podwójny bilet wstępu
na koncert Dawida Kwiatkowskiego
w Centrum Sportu i Kultury Skawina
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

POZIOMO:
2) może być do żucia
4) bliźniak
7) stolica Egiptu
8) długi poemat epicki
9) ssak z rodziny delfinów
11) kubeł na odpadki
13) osobiste w banku
15) kontur, szkic
18) regatowy tor wioślarski
w Poznaniu
19) Polański lub Wilhelmi
20) osadzona na ciągniku
siodłowym
24) siedziba władz miasta
27) ręczne metalowe kleszcze
30) zarys, kontur
31) barwny ptak łowny
32) filmowy król małp
PIONOWO:
1) strusie większe od kurzego
2) zakończenie strzały
3) Rusowicz lub Sari
4) trzmiel potocznie
5) część twierdzenia
matematycznego
6) miejscowość wypoczynkowa
nad Bałtykiem
10) miłosna przygoda
12) malec, brzdąc
13) owad krwiopijca
14) atak bombowców
16) powyżej łokcia
17) w kuligu
21) główny składnik powietrza
22) nic
23) Wielki, właśnie trwa
25) egzotyczna papuga
26) ukraińska formacja zbrojna
utworzona w latach 40-tych
XX w.
28) dawny władca Rosji
29) np. szachy lub poker

os. Kombatantów 16a
os. Bohaterów Września 26
os. Kombatantów 14
os. Piastów 21
os. Kazimierzowskie 34
os. Tysiąclecia 87
os. Albertyńskie 29 A
os. 2. Pułku Lotniczego 1
ul. Skarżyńskiego 6 (os. Akademickie)
os. Piastów 60

Supermarket Internetowy

os. Boh. Września 57
os. Niepodległości 3

Market Na Wzgórzach
os. Albertyńskie 22a, os. Strusia 12

FHU MM
ul. Wawelska 14, ul. Kuczkowskiego 1
os. Przy Arce 1
ul. Okulickiego 51
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Klub Mirage – os. Bohaterów Września 26
Klub 303 – os. Dywizjonu 303 nr 1
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury
im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy” – kolportowana jest na stojakach prasowych
w ważniejszych placówkach handlowo-usługowych na terenie Mistrzejowic, Bieńczyc
i części Czyżyn. Dostarczana jest również do mniejszych punktów handlowych i usługowych, a także placówek medycznych i kulturalno-oświatowych.

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

ZAKŁAD PARKIECIARSKI
MIECZYSŁAW GARSTECKI
TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE
ROK ZAŁ. 1990

PARKIETY, PANELE I INNE PODŁOGI
UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, LAKIEROWANIE

www.parkietypanele.pl

TEL. 603 079 331
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