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PASAŻ RUCZAJ
TEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950

pn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl

ul. Raciborska 17, Kraków

www.pzuruczaj.pl
UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj
wejście z tarasu od ulicy Szuwarowej

PROMIS

ŻALUZJE   ROLETY
MOSKITIERY  FOLIE

CENTRUM DERMATOLOGII
dermatologia ogólna i estetyczna

dermochirurgia
depilacja medyczna (laser Light Sheer Duet)

CENTRUM ALERGIKA
testy skórne
spirometria
odczulanie

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)

  12 263 00 39, 504 229 422
www.nowomed.pl
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Plaża na Wisłą

Czy to jej 
koniec?

W sierpniu ubiegłego roku pod-
czas posiedzenia Komisji Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Krakowa, radni pozytyw-
nie zaopiniowali projekt uchwały do-
tyczący przystąpienia do sporządzenia 
punktowej zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Bulwary Wisły”. Sprawa dotyczy-
ła m.in. plaży nad Wisłą i budynku, 
w którym mieści się znajdująca przy 
niej restauracja. Miała ona zakończyć 
swoją działalność do końca 2015 roku.

- Sytuacja jest taka, że mimo uzgod-
nionego terminu na przekazanie tere-
nu w stanie sprzed wydzierżawienia, 
a więc bez instalacji tam powstałych, 
dzierżawca nie przekazał go Miastu

Podgórki Tynieckie

Spopielarnia 
już działa 

Od 14 marca działa spopielarnia 
zwłok w Podgórkach Tynieckich. To 
pierwsza taka instalacja w Krakowie. 
Spopielarnia powstała w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego między 
Miastem Kraków a konsorcjum fi rm 
w składzie: Centrum Pogrzebowe Sp. 
z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług 
Pogrzebowych Klepsydra z Łodzi, Ur-
ciuoli Group`s S.R.L. z Włoch.

Budynek spopielarni to pierw-
szy etap projektu realizowanego przez 
Gminę we współpracy z podmiota-
mi prywatnymi. Obiekt ma 1500 m2 
i spełnia funkcję spopielarni, kaplicy, 
pomieszczeń administracyjnych, po-
mieszczeń technicznych i komercyj-
nych.

Dokończenie na str. 8 Dokończenie na str. 3
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Centrum Handlowe
ul. Bobrzyńskiego 37

ul. Kamieniecka 16
KLINY

AVANGARDE
ul. Jachimeckiego 1
KOSTRZE

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

Kaufl and
ul. Norymberska 1

Euro-Sklep
ul. Jahody 2

Supermarket
ul. Komandosów 8

Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

PYCHOWICE
ul. Jemiołowa, Sklep Spożywczy 
ul. Sodowa 19, Delikatesy Mięsna Spiżarnia Smaku
ul. Skalica, Sklep Spożywczy 

SKOTNIKI
ul. Skotnicka 188, Sklep „U Zosi i Jędrusia” 
ul. Skotnicka 86, Kiosk ruchu Danuta Gazda 
ul. Skotnicka 78, Nasz Sklep „LECH”
ul. Winnicka 15, Sklep Ogólnospożywczy „EWA”

KOSTRZE
ul. Dąbrowa 1, Sklep Spożywczy 
ul. Tyniecka 126, Sklep ANOMI

TYNIEC
ul. Bogucianka (rondo) – sklepy
ul. Obrony Tyńca 18, Sklep Spożywczy 
ul. Dziewiarzy 7, Przychodnia NFZ

SIDZINA
ul. Żyzna, Sklep Ogólnospożywczy
ul. Wrony, Kościół Parafi alny, sklepy spożywcze

BODZÓW
ul. Bodzowska 3, Sklep Spożywczy 

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

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

Specjalistyczne Centrum 
Diagnostyczno-Zabiegowe 
ul. Barska 12

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC

DECATHLON KRAKÓW ZAKOPIANKA
ul. Zakopiańska 62

Biovert – Delikatesy Ekologiczne 
ul. Miłkowskiego 23

Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

ul. 29 Listopada 21

ul. Kobierzyńska 42

ul. Kobierzyńska 123
ul. Prażmowskiego 12, SIDZINA
ul. Borkowska 17B, KLINY

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

Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

J & J Sport Center 
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)
ul. Słomiana 17 (os. Podwawelskie),

BAZAREK, ul. Kobierzyńska 57

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Jana Pawła II 65

ul. Korabnicka 9A

„Przy Ratuszu” ul. Mickiewicza 8

Kraków – Dzielnica VIII Skawina

GALERIA SMAKU U JACKA
ul. Szuwarowa 1
ul. Chmieleniec 2

CK „RUCZAJ”, 
ul. Rostworowskiego 13

Dębnicki Ośr. Kultury „Tęcza”, ul. Praska 52
KO Kostrze, ul. Dąbrowa 3
KO Pychowice, ul. Ćwikłowa 1
KO Skotniki, ul. Batalionów Chłopskich 6 
Tyniecki Klub Kultury, ul. Dziewiarzy 7

DOMY KULTURY

favorit 
ul. Kobierzyńska 93favorit

F.H. TERESKO 
ul. Batalionów Chłopskich 2A
SKOTNIKI

TERESKO

Supermarket
ul. Lubostroń 15

Supermarket
ul. Krakowska 19A

ul. Żwirki i Wigury 11

info@mfdesign.pl

ul. Zachodnia 7/7a

www.mfdesign.pl

kubki • kubki magiczne • koszulki • ulotki • wizytówki • katalogi  
• ramki szklane • obrazy drukowane • smycze • puzzle • banery 
• rollup • oklejanie samochodów • cięcie ploterowe • oklejanie 
witryn sklepowych • teczki • projekty • folia OWV

BLACK DESIGN
PATTERN +48 696 048 969

PRACA 
W SERWISIE

SPRZĄTAJĄCYM
obiekty na terenie

Krakowa
KONTAKT:

 601 156 466
pon. – pt. w godz. 8.00-15.00

611 projektów zgłosili mieszkańcy Krakowa do budżetu 
obywatelskiego 2016 (stan na 1 kwietnia, na godz. 8.15). 215 
wniosków miało charakter ogólnomiejski, a 396 dotyczyło za-
dań dzielnicowych. Dużą ilość projektów złożyli seniorzy, jak po-
informował Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału 
Spraw Społecznych,

- Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Otwartego Magi-
stratu (5 czerwca) będzie budżet obywatelski. Zaplanowano m.in. 
forum na temat budżetu obywatelskiego oraz wystawę zdjęć zreali-
zowanych projektów, a także prezentację projektów poddanych pod 
głosowanie w 2016 roku – powiedział Rafał Perłowski, Dyrektor 
Wydziału Promocji i Turystyki. 

Wśród zadań ogólnomiejskich znalazły się m.in.: Kraina za-
baw i relaksu w Parku Jordana, doposażenie istniejących placów 
zabaw w huśtawki umożliwiające dzieciom poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich korzystanie z miejsc rekreacji na równi 
ze zdrowymi rówieśnikami, zainstalowanie na miejskich przy-
stankach autobusowych rozkładów jazdy w formie urządzeń ob-
sługujących system wraz z adapterami Wi Fi i mini głośnikami, 
montaż elektronicznej tablicy skażeń powietrza w Nowej Hucie. 
Autorzy projektów postulują również rewitalizację Placu Nowe-
go oraz instalację tam monitoringu, budowę kładki pieszo-rowe-
rowej Wilga oraz trasy rowerowej nad Rudawą, garaży na rowery. 
Nowoczesny Zakrzówek dla Każdego – to z kolei projekt ogól-

nomiejski, który zakłada utworzenie w parku specjalnej strefy 
wypoczynkowej, montaż hamaków miejskich oraz modernizację 
alejek wraz z budową oświetlenia; inną propozycją jest odtworze-
nie pomostów okalających miejskie strzeżone kąpielisko nad Ba-
grami Wielkimi. Wśród zadań dzielnicowych znalazły się m.in.: 
posadzenie pnączy wzdłuż ekranów akustycznych przy ul. Grota 
Roweckiego - to jeden z postulatów w Dzielnicy VIII Dębniki.

Pełny wykaz zgłoszonych zadań dostępny jest na stro-
nie www.krakow.pl/budzet. Kwota przeznaczona na realizację 
zadań ogólnomiejskich wyniesie 8,5 mln zł. Na zadania dzielni-
cowe przewidziano 2 mln 355 tys. zł.

Do końca maja potrwa ocena formalno-prawna zgłoszonych 
projektów. W czerwcu zostanie przedstawiony wykaz punktów, 
w których będzie można zagłosować on-line, a także zostaną 
ogłoszone listy projektów, które będą poddane głosowaniu.

Od 18 do 30 czerwca mieszkańcy będą mogli wybierać naj-
lepsze spośród zgłoszonych zadań ogólnomiejskich i dzielnico-
wych. Nowością będzie możliwość oddania głosów w Punktach 
Obywatelskich w galeriach handlowych.

Projekty, które zyskają największe poparcie będą w ca-
łości realizowane w roku 2017. Wyniki głosowania będą zna-
ne w pierwszej połowie lipca. Dodatkowe informacje znajdują się 
na www.budzet.krakow.pl i pod numerem telefonu: 12 616 78 15.

(UMK)

Mieszkam-TU.eu – weź udział w konkursie

Zgłoś obywatelski projekt 

Budżet obywatelski

Mieszkańcy zaproponowali ponad 600 projektów

Jeśli uważasz, że projekt, 
który został wybrany w Bu-
dżecie Obywatelskim Miasta 
Krakowa zasługuje również 
na szersze uznanie, weź udział 
w konkursie. Do maja br. trwa druga edy-
cja konkursu „Mieszkam-TU.eu - mądre 
pomysły na mądre miasto”.

Celem konkursu jest pro-
mocja najciekawszych pomy-
słów zgłaszanych lub realizo-
wanych w 2015 r. w ramach 
budżetów obywatelskich i ini-

cjatyw lokalnych przez mieszkańców pol-
skich miast. W konkursie mogą startować 
wszyscy mieszkańcy, których zgłoszony 

uprzednio projekt został wybrany w ra-
mach budżetu obywatelskiego do realiza-
cji w 2015 r. Udział w konkursie jest bez-
płatny.

Finał II edycji konkursu odbędzie 
się 20 maja w trakcie VIII Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 
Wezmą w nim udział nagrodzeni, człon-
kowie jury oraz przedstawiciele samorzą-
dów i mieszkańców. 

Więcej na: www.mieszkam-tu.eu.
(UMK)
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Kraków, ul. Domowa 3, tel. 508 125 226
(koło pętli autobusowej Skotniki-Szkoła)

Kancelaria radcy prawnego 
www.kancelaria-klimkowski.pl
• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, 
 osobowych, majątkowych; postępowania spadkowe
• obsługa prawna firm; analiza i przygotowanie umów
• reprezentacja przed sądami, w tym „elektronicznym” 
 sądem w Lublinie; windykacja należności

 

Dokończenie ze str. 1
W kolejnych latach powstanie par-

king dla samochodów oraz cmentarz 
wraz z kolumbarium. Docelowo inwe-
stycja będzie liczyła 9 hektarów i za-
pewni miejsce na 9 tys. pochówków.

Cmentarz w Podgórkach Tyniec-
kich powstaje w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, na podstawie 

Podgórki Tynieckie

Spopielarnia już działa
dowało i przebudowało część ul. Pod-
górki Tynieckie oraz ul. Wielogórskiej. 
Inwestycja została zakończona pod ko-
niec 2013 roku. Przy okazji Miasto na-
sadziło w tym rejonie ponad 200 drzew. 
Po stronie Gminy jest też budowa par-
kingu dla samochodów.

Nadal nie ustają jednak protesty 
wobec realizacji inwestycji. Według 
protestujących stowarzyszeń, wyniki 
pomiarów urządzeń zainstalowanych 
na obszarze Natura 2000 „Skawiński 
Obszar Łąkowy” w Krakowie wskazują, 
że poziom wody na tym bagiennym ob-
szarze po rozpoczęciu budowy w Pod-
górkach Tynieckich obniżył się o ok. 2 
metry. Oznacza to zagładę dla wilgot-
nych łąk. Wybudowana droga stała się 
tamą dla spływających z góry wód, które 
do tej pory nawadniały obszar Natury 
2000, co spowodowało jego osuszenie.

Z kolei Mirosław Gilarski, radny 
Miasta Krakowa podczas sesji 30 mar-
ca interpelował w sprawie samej spo-
pielarni zwłok. 

- Mieszkańcy Podgórek Tynieckich 
uskarżają się na przykre zapachy, któ-
re czuć w pobliżu spopielarni. Według ich 
informacji w nocy wyłączane są fi ltry. 
Chciałbym dowiedzieć się, czy to praw-
da? W jaki sposób miasto zmierza pomóc 
mieszkańcom? – pytał radny.

Budowa kompleksu cmentarnego 
w Podgórkach Tynieckich od początku 
wywoływała kontrowersje. Lokalizacja 
tego typu inwestycji w sąsiedztwie tere-
nów chronionych wydaje się być dysku-
syjna. Realizacja powinna bowiem wią-
zać się z pewnością, że nie będzie ona 
miała negatywnego wpływu zarówno 
na środowisko, jak i zdrowie czy kom-
fort życia mieszkańców.   (UMK, red)

podpisanej w 2011 roku umowy konce-
sji pomiędzy Gminą Miejską Kraków 
a konsorcjum wymienionych wcześniej 
fi rm. Koszt inwestycji to 24,5 mln zł. 
Pokryje go konsorcjum, które będzie 
mogło pobierać korzyści fi nansowe 
wynikające z działalności cmentarza 
i spopielarni. W ramach współpracy 
Miasto przekazało teren oraz wybu-

Fot. red
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Urząd Miasta Krakowa rozpoczął 
przyjmowanie wniosków o wypłatę 
świadczenia wychowawczego w ramach 
programu „Rodzina 500+”.  O świad-
czenie to w Gminie Miejskiej Kraków 
ubiegać się będzie ok. 38 tys. rodzin dla 
blisko 50 tys. dzieci.

Planowana roczna kwota (w 2016 
roku) na świadczenie wychowawcze 
wynosić będzie 229 591 836 zł w tym: 
225 000 000 zł na wypłatę świadczeń 
i 4 591 837 zł koszty obsługi.

Nowe świadczenie będzie przyzna-
ne na okres 12 miesięcy, tylko za pierw-
szym razem na okres od kwietnia 2016 r. 
do września 2017 roku. Przed upływem 
tego terminu trzeba będzie złożyć nowy 
wniosek.

„Rodzina 500+” świadczenie wychowawcze

Gdzie złożyć wniosek w Krakowie?

Policjanci wydziału do walki 
z cyberprzestępczością Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
ustalili fałszywe strony interne-
towe, imitujące strony rządowego 
programu „Rodzina 500+”. Strony 
zostały zablokowane. Policja ape-
luje o ostrożność – opis programu 
rządowego znajduje się na oficjal-
nej stronie internetowej projektu  
www.rodzina500plus.gov.pl. 

Miasto ma trzy miesiące na rozpa-
trzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

Urząd Miasta Krakowa przyjmu-
je wnioski o wypłatę świadczenia wy-
chowawczego w sześciu lokalizacjach:
– ul. Stachowicza 18, 
– os. Zgody 2,
– ul. Wielicka 28a,
– ul. Powstania Warszawskiego 10,
– pl. Wszystkich Świętych 3-4,
– CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, 

I piętro lokal G 26. 

Ponadto wnioski są przyjmowane 
w filiach MOPS:
– os. Na Kozłówce 27,
– ul. Praska 52,
– ul. Józefińska 14,
– ul. Słowackiego 46,
– ul. Radzikowskiego 37,
– os. Szkolne 34.

Rodzice dzieci uczęszczających 
do samorządowych szkół, przedszkoli 
i żłobków mogą złożyć w tych placów-
kach wnioski.

Wnioski również można składać 
w wersji elektronicznej, jeśli posiada 
się podpis kwalifikowany lub zaufany 
profil na ePUAP-ie - aby uzyskać profil 
zaufany, należy założyć konto na ePU-
AP pod adresem: www.epuap.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat 
warunków ubiegania się o wypłatę świad-
czenia wychowawczego oraz formularze 
wniosków są dostępne na stronie: www.
sprawyspoleczne.krakow.pl. (UMK)

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O środki z PFRON w ramach Programu mogą starać się 
krakowskie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomoc zostanie udzielona w obszarach: 
B  – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 

lub środowiskowych domach samopomocy (dofinansowa-
nie może wynieść do 150.000 zł),

C  – tworzenie spółdzielni socjalnych (na każde nowoutworzone 
stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej, proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej 
na tym stanowisku, wsparcie może sięgać do 34.000 zł),

D  – likwidacja barier transportowych (wsparcie wyniesie: 
80.000 zł dla samochodów osobowych, które w wersji stan-
dardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie 
przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidz-
kich, 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zaś 
250.000 zł dla autobusów),

E  – dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczą-
cych aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych 
(do 9.000 zł można otrzymać na każdą osobę niepełno-

sprawną, która będzie korzystała z rezultatów projektu, przy 
czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełno-
sprawnych),

G  – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych 
środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (nie usta-
lono wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez 
powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane 
postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wy-
konawczymi).
Projekty można składać jeszcze do 15 kwietnia w siedzibie 

Wydziału Spraw Społecznych UMK – Referat ds. Problema-
tyki Osób Niepełnosprawnych ul. Stachowicza 18 p. 6. Infor-
macja: Beata Schechtel-Mączka nr tel. 12 616 51 46, e-mail - Be-
ata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl.

Wnioski są do pobrania na stronach internetowych BIP 
www.bip.krakow.pl, Portalu Magiczny Kraków w zakładkach 
„dla niepełnosprawnych” i „dla organizacji pozarządowych”.

Wszystkie informacje na temat Programu wyrównywania 
różnic między regionami III są dostępne na stronach Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: http://
www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wy-
rownywania-ro. (UMK)

Kraków w programie PFRON

Są pieniądze na likwidację barier

Nowy plan pracy przy remontach 
nakładkowych w Podgórzu jest  dosto-
sowany do sytuacji drogowej w mieście, 
a szczególnie do utrudnień związanych 
z budową łącznicy PKP. Uległy zmia-
nie terminy remontów zleconych przez 
ZIKiT. Dodatkowo więcej prac będzie 
realizowanych nocami i w weekendy.

Ulica Brożka
19 marca rozpoczął się remont na-

kładkowy ul. Brożka. Drogowcy zajmu-
ją po jednym pasie w każdym kierunku. 
Roboty brukarskie spowodują lokalne 
utrudnienia aż do połowy kwietnia, gdy 
zostanie ułożona ostatnia warstwa na-
wierzchni bitumicznej.

Harmonogram remontów 
ulic w Podgórzu

Fot. Marcin Piętka

Ulica Zakopiańska
5 kwietnia rozpoczął się remont 

ul.  Zakopiańskiej, prawdopodobnie 
potrwa on miesiąc. W pierwszym eta-
pie prace prowadzone będą na jezd-
ni od ul. Brożka do CH Zakopianka 
(jezdnia zachodnia). Według wstęp-
nych prognoz mają potrwać do 18 
kwietnia. W kolejnym etapie prac wy-
konywany będzie remont nakładkowy 
jezdni wschodniej.

Informacje dla mieszkańców prze-
kazywane są przez całą dobę pod nu-
merem telefonu 12  616 75 55 oraz 
na stronie internetowej www.zikit. 
krakow.pl.

(UMK)

Od września dla uczniów szkół podstawowych

Darmowa komunikacja miejska 
Od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września, uczniowie krakowskich szkół 

podstawowych będą jeździć za darmo autobusami i tramwajami. Tak zdecydowali 
30 marca br. radni podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Nowe zasady obejmą tak-
że uczniów, którzy mieszkają poza miastem, ale uczą się w krakowskich szkołach.

Darmowy bilet będzie obowiązywał tylko w czasie roku szkolnego. Przyjęte 
zasady nie będą obowiązywać w trakcie wakacji. Według Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu wpływy roczne ze sprzedaży biletów w Krakowie są sza-
cowane na 275 mln zł. Utrzymanie komunikacji miejskiej kosztuje ok. 430 mln zł.

Do szkół podstawowych w Krakowie chodzi 42 tys. dzieci. Wprowadzenie dar-
mowych przejazdów będzie kosztowało budżet miasta 2,7 mln zł rocznie. (UMK)

Znani i lubiani artyści zagrają kon-
cert charytatywny dla Bohdana Smolenia. 
Wydarzenie odbędzie się poniedziałek 11 
kwietnia o godzinie 19.30 w Nowohuc-
kim Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 
232). Bilety/cegiełki, z których całkowity 
dochód zostanie przeznaczony na pomoc 
Smoleniowi, kosztują 75 złotych. Można 
je kupić na stronie www.bilet.pl (eventim.
pl) oraz w salonach Empik.

Przed krakowską publicznością wy-
stąpią: Marcin Daniec, Grzegorz Tur-
nau, Krzysztof Piasecki, Alosza Awdie-
jew, Jacek Wójcicki, Andrzej Sikorowski, 
Maurycy Polaski (Kabaret pod Wyrwi-
groszem), Tomasz Wachnowski, Aldona 
Jankowska i Marta Bizoń. Artyści zagrają 
za darmo, a całkowity dochód z koncertu 
zostanie przeznaczony na leczenie i reha-
bilitację Bohdana Smolenia. Ten znako-
mity kabareciarz i piosenkarz komedio-
wy niegdyś sam pomagał ludziom. Teraz 
to on potrzebuje pomocy. Jest w ciężkim 
stanie. Stracił mowę, nie chodzi. Lekarze 

Fot. materiały prasowe UMK

11 kwietnia gwiazdy estrady 
zagrają dla Smolenia

i rehabilitanci są dobrej myśli. Jest tylko 
jeden warunek - uwielbiany przez Pola-
ków artysta musi poddać się intensywnej 
i kosztownej rehabilitacji.

W pomoc artyście włączyli się nie tyl-
ko artyści estradowi, ale również krakow-
scy sportowcy i przedsiębiorcy. Przed-
mioty na licytację przeznaczyli między 
innymi: Agnieszka Radwańska (rakieta 
do tenisa), Jerzy Dudek (rękawice bram-
karskie), Janusz Filipiak (koszulka z au-
tografami piłkarzy Cracovii), Rafał Sonik 
(kurtka), czy Michał Kościuszko (voucher 
do Szkoły Jazdy). (UMK)

Rusza druga edycja konkur-
su My Street Films. Zadaniem 
uczestników jest stworzenie 
krótkich filmów dokumental-
nych na temat swojej okolicy, 
które złożą się potem na fil-
mową mapę Polski. Najciekaw-
sze filmy zostaną pokazane w trakcie 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego (29 
maja - 5 czerwca).

Międzynarodowy projekt My Street Films skierowany jest zarówno do pro-
fesjonalistów, studentów, jak i amatorów, którzy pragną pokazać fragment swojej 
codzienności lub chcą podzielić się niezwykłymi historiami związanymi z bliską 
im okolicą. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy nakręcić 10-minutowy film 
dokumentalny, opowiadający historię dowolnie wybranego miejsca. 

Zgłoszenia do 27 kwietnia br. Regulamin konkursu oraz instrukcja jak zgłosić 
film znajdują się na stronie www.mystreetfilms.pl . 

(KFF)

Każda ulica ma swoją historię. 
Nie każda ma swój film. Nakręć go!

24 kwietnia 

Biegiem na Bagry 
24 kwietnia nad krakowskim Zale-

wem Bagry odbędzie się druga edycja im-
prezy biegowej  pn. Biegiem na Bagry 2. 
Uczestnicy mają do wyboru bieg crossowy 
na dystansie 10 km (Bieg Główny) lub 3 
km (jedno okrążenie zalewu). Oprócz tego 
zorganizowane zostaną biegi dla dzieci. Na 
mecie każdy otrzyma pamiątkowy, odlewa-
ny medal, a w pakiecie startowym okolicz-
nościową, spersonalizowaną techniczną 
koszulkę biegową lub użyteczny ręcznik. 

Bieg organizowany jest pod hono-
rowym patronatem wojewody małopol-
skiego Józefa Pilcha i marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego Jacka Krupy. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
http://itmbw.pl oraz portalu Facebook: ht-
tps://www.facebook.com/itmbw (ro)
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Oszczędzanie na 
ogrzewaniu może nas 
drogo kosztować

Czad często określa się mianem ciche-
go zabójcy. Dlaczego?

Ryszard Gaczoł: Tlenek węgla, 
potocznie zwany czadem, jest bar-
dzo niebezpiecznym gazem, którego 
obecność ciężko jest stwierdzić sa-
modzielnie. Jest pozbawiony zapachu, 
smaku i barwy, więc nie da się go wy-
czuć, do tego jest lżejszy od powietrza, 
co sprawia, że łatwo się z nim miesza. 
Dostaje się do organizmu drogami od-
dechowymi, a następnie przenika do 
krwi, gdzie potrafi łączyć się z hemo-
globiną aż 210 razy szybciej niż tlen. 
Stanowi to oczywiście niezwykle po-
ważne zagrożenie dla życia i zdrowia. 
Nic więc dziwnego, że nazywa się go 
cichym zabójcą.

Do zatruć czadem najczęściej docho-
dzi w mieszkaniach, w których woda 
ogrzewana jest przy pomocy piecy-
ków gazowych. Ile takich mieszkań 
jest w Krakowie?

- W Krakowie wodę ogrzewa się 
w ten sposób w około trzech tysią-
cach budynków. Jest to bardzo duża 
liczba. Statystyki prowadzone przez 
nas od 2010 roku wskazują, że każ-
dego roku dochodzi do kilkuset in-
terwencji straży pożarnej na terenie 
miasta. Tylko w tym roku około 200 
interwencji zakończyło się potwier-
dzeniem obaw, że w mieszkaniu ulat-
nia się tlenek węgla. W ich wyniku 
46 osób zostało poszkodowanych, 4 
niestety zmarły. Podobnie jest mniej 
więcej każdego roku - kilkadzie-
siąt osób zatruwa się tlenkiem wę-
gla i wymaga interwencji medycznej, 
a w przypadku kilku osób są to zatru-
cia śmiertelne. Musimy pamiętać, że 
niebezpieczne stężenie czadu może 
pojawić się w łazience w przeciągu 
zaledwie 60 sekund. Niebezpieczeń-
stwo jest ogromne, dlatego od lat 
przed nim przestrzegamy i apeluje-
my o dużą ostrożność. 

Co powoduje, że czad nagle wydosta-
je się z naszych piecyków i pojawia się 
w całej łazience?

- Najczęstszym problemem jest 
nieprzestrzeganie zaleceń związa-
nych z przeglądami. Chodzi tu zarów-
no o przeglądy samych piecyków, jak 
i przewodów wentylacyjnych, komi-
nowych czy spalinowych. Wszystkie te 
instalacje wymagają okresowego spraw-
dzenia. Jeśli przeglądy nie są wykony-
wane, uszkodzenia piecyka czy niedroż-
ność wentylacji mogą pozostać zupełnie 
niezauważone do czasu, aż stanie się coś 
złego. Co może skończyć się tragedią. 
W ramach naszych akcji informacyj-
nych apelujemy więc zawsze o dwie 
rzeczy - regularne, okresowe przeglą-
dy, a także zainstalowanie w mieszka-
niu czujnika tlenku węgla. Taki czujnik 
kosztuje około stu złotych, nie jest to 
więc duże obciążenie domowego bu-
dżetu. A te pieniądze mogą uratować 
życie nasze i naszych bliskich. 

Co ile czasu powinniśmy dokonywać 
przeglądów i kto się nimi zajmuje?

- Przewody wentylacyjno-komino-
we sprawdza kominiarz, z kolei prze-
glądami piecyków zajmują się wyspe-
cjalizowane prywatne firmy. Czas jest 
różny - w przypadku przewodów mu-
simy stosować się do zaleceń kominia-
rza, a w przypadku piecyków do zaleceń 
producenta. Najczęściej przeglądy suge-
ruje się robić raz na pół roku, rok.

Często mówi się też o „cofkach”. Co to 
takiego?

- To zjawisko występujące najczę-
ściej latem, w bardzo upalne dni. Na 
skutek różnicy ciśnień, gdy w przewo-
dach kominowych brakuje ciągu po-
wietrza, spaliny z piecyka mogą nam po 
prostu wrócić do środka pomieszczenia. 
Zdarza się to stosunkowo często, szcze-
gólnie w starszym budownictwie. Do 
jednego z poważniejszych przypadków 

doszło w wakacyjny dzień 2015 r. Było 
niezwykle upalnie, w przeciągu zaled-
wie jednej doby mieliśmy kilkanaście 
interwencji związanych najprawdopo-
dobniej właśnie z cofkami. Poszkodo-
wanych zostało wtedy 13 osób, jednej 
niestety nie udało się uratować. 

Czy wiek piecyka i jego cena mają tu 
jakiekolwiek znaczenie? Przykłado-
wo kupując zupełnie nowy, droższy 
model, mamy podstawy, by sądzić, że 
prawdopodobieństwo zatrucia jest 
niższe?

- Piecyki rzeczywiście z roku na rok 
są coraz nowocześniejsze i przy spraw-
nej wentylacji szanse na wystąpienie 
„cofki” są naprawdę minimalne. Nowo-
czesne piecyki posiadają odpowiednie 
zabezpieczenia, które po prostu nie po-
zwalają na cofnięcie się spalin do środka. 
W przypadku piecyków starszych, ta-
kich zabezpieczeń może jednak nie być. 

Są jakieś szybkie sposoby na spraw-
dzenie, czy mamy do czynienia z cof-
ką? Przyjmując oczywiście, że nie ku-
piliśmy czujnika tlenku węgla.

- Jak najbardziej. Możemy przy-
kładowo sprawdzić naszą wentylację 
poprzez przyłożenie do kratki wen-
tylacyjnej kartki papieru. Jeśli jest ona 
przyciągana, oznacza to, że ciąg po-
wietrza jest i wszystko powinno być 
w porządku. Tu ważna uwaga - w żad-
nym wypadku nie powinniśmy zakle-
jać kratek wentylacyjnych, co niestety 
zdarza się bardzo często. Warto też za-
znaczyć, że wcale nie jest tak, że nie-
bezpieczeństwo zatrucia tlenkiem wę-
gla pojawiło się nagle, kilka lat temu. 
Wiele osób ma wrażenie, że kiedyś 
wszyscy mieli piecyki gazowe i jakoś 
problemu nie było, nikt o tym nie mó-
wił i wszystko było w porządku. Było 
w porządku, jednak wcale nie dlatego, 
że tlenek węgla się z naszych piecy-
ków nie wydobywał. 15 czy 20 lat temu 
większość budynków miała po prostu 
nieszczelne okna, co zapewniało natu-
ralną wentylację pomieszczeń. Obec-
nie większość naszych mieszkań wy-
posażona jest w okna nowe, wykonane 
z plastiku i zupełnie szczelne. Tym sa-
mym naturalna wentylacja pomiesz-
czeń zniknęła. 

W nowych budynkach często widuje 
się w oknach niewielkie wywietrzni-
ki. Jak rozumiem, służą one właśnie 
wentylacji?

- To prawda, od 2008 r. decyzją Unii 
Europejskiej producenci okien mają 
obowiązek montowania małych wy-
wietrzników. Nie do końca jednak zda-
je to egzamin - zimą chcemy mieć w na-
szych domach jak najcieplej, zakręcamy 
więc wywietrzniki, przez co nie mogą 
już pełnić swojej roli. 

Zakręcanie wywietrzników, zakle-
janie kratek wentylacyjnych... to nie 
najlepiej o nas świadczy?

- Rzeczywiście, z naszych doświad-
czeń wynika, że to przypadki wcale 
nieodosobnione. Przyjeżdżając na miej-
sce zastajemy zakryte kratki, zupełnie 
niewietrzone pomieszczenia... Wszyst-
ko po to, by w mieszkaniu było cieplej. 
Ludziom wydaje się, że dzięki tego ro-
dzaju działaniom zaoszczędzą na ogrze-
waniu. Oszczędności są w tym przypad-
ku jednak bardzo złudne, bo mogą nas 
one w ostatecznym rozrachunku bardzo 
drogo kosztować. Życie i zdrowie. 

REKLAMA

Ciepło sieciowe eliminuje moż-
liwe w przypadku piecyków ga-
zowych zagrożenia, takie jak 
wybuch, czy zatrucie spalina-
mi. Jednocześnie jest rozwią-
zaniem niezawodnym – ciepła 
woda o ustalonej temperaturze 
do mieszkania dociera zawsze. 
Odczuwalną korzyścią wyni-
kającą z pozbycia się piecyków 
gazowych są dla mieszkańców 
oszczędności wynikające z bra-
ku kosztów remontów i przeglą-
dów tych urządzeń. Budynek nie 
ponosi również kosztów zwią-
zanych z eksploatacją kominów 
spalinowych.

Każdego roku straż pożarna podejmuje kilkaset interwencji związanych z ulatnianiem się tlenku węgla. Tragiczne wypadki 
najczęściej są skutkiem naszej bezmyślności - nie robimy przeglądów piecyków gazowych, nie wietrzymy mieszkań i chcąc 
zaoszczędzić na ogrzewaniu zaklejamy kratki wentylacyjne. A to może kosztować życie nasze i naszych bliskich.

Fot. mł. ogn. Paweł Zajch KM PSP w  Krakowie

 Rozmowa ze st. bryg. Ryszardem Gaczołem, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
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Zdrowie i Uroda

PRAWDY:
 Wodę kranową można pić bez 

przegotowania

 W wodzie z kranu są minerały

 Przegotowanie zmiękcza wodę

MITY:
 Twarda woda może powodować 

powstawanie kamieni również 
w organizmie

 Chlor w wodzie kranowej jest 
szkodliwy

 Domowe fi ltry dzbankowe usu-
wają z wody kranowej chlor i za-
nieczyszczenia

 W wodzie kranowej znajdują się 
groźne bakterie

 Twarda woda ma niekorzystny 
wpływ na organizm

 Woda w polskich miastach 
ma gorszą jakość niż w mia-
stach innych krajów Unii 
Europejskiej

 Powstające w wyniku chlorowa-
nia wody związki chemiczne są 
groźne, gdyż kumulują się w or-
ganizmie (w wyniku wielolet-
niego picia wody z kranu)

PRAWDY I MITY O WODZIE Z KRANU

Skarby starożytnych cywilizacji
Nie ma lepszego sposobu na zacho-

wanie zdrowia i szczupłej sylwetki niż 
zróżnicowana dieta. Niestety, w obec-
nych czasach ze względu na wyjałowie-
nie ziemi i zanieczyszczenie środowiska 
nawet ekologiczne produkty spożywcze 
mogą nie wystarczać przy realizacji co-
dziennego zapotrzebowania na mikro- 
i makroelementy. Również inne czyn-
niki takie jak stres, czy bardzo aktywny 
tryb życia mogą zwiększyć na-
sze zapotrzebowanie na pew-
ne substancje. Należy wtedy 
sięgnąć po suplementy, które 
dostarczą nam brakujących 
składników. Jednak zamiast 
biec do apteki, polecamy się-
gnąć po naturalne produkty, 
których właściwości były do-
ceniane już tysiące lat temu. 
Korzeń macy i nasiona Chia 
znane były już przez Azte-
ków i Inków, a także rodowi-
tych Indian. Teraz również Europejczycy 
mają okazję przekonać się o ich wzmac-
niających właściwościach. 

Maca – dla chcących pozostać w formie
Maca rośnie w Andach na wyskości 

powyżej 3 tys. metrów i jej korzeń  jest 
używany od stuleci jako śro-
dek wzmacniający. Jest bar-
dzo bogata w skrobię, biał-
ko a także żelazo i jod. Ze 
względu na właściwości ana-
boliczne (tzn. wspomagające 
syntezę białek) szczególnie 
polecana jest sportowcom 
i osobom prowadzącym bar-
dzo aktywny tryb życia, np, 
wykonujących codziennie 
ciężką fi zyczną pracę. To ro-
ślina o właściwościach ada-
ptogennych, tzn. dopasowuje się do 
indywidualnych potrzeb organizmu, któ-
ry ją metabolizuje. Z tego powodu spraw-
dza się doskonale w problemach hormo-
nalnych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Inkowie cenili ten niepozorny korzeń 
również (a może przede wszystkim) ze 
względu na działanie pobudzające libi-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Korzeń macy i nasiona Chia
do i pomocne w walce z bezpłodnością. 
Maca jest również silnym afrodyzjakiem, 
doskonale komponującym się z mlekiem 
i deserami na jego bazie.

Nasiona chia – dla dbających o linię 
i cukrzyków 

Szałwia hiszpańska, powszechnie 
znana jako Chia, pochodzi z obszaru 
dawniej zamieszkiwanego przez Azte-
ków. Oni jako pierwsi odkryli niezwy-

kłą właściwość nasion tej ro-
śliny – po zmieszaniu z wodą 
w proporcji nawet 1:9 po 30 
minutach twarde nasionka 
przekształcają się w żelowatą 
galaretkę, która nie tylko bły-
skawicznie daje uczucie syto-
ści, ale przede wszystkim do-
starcza mnóstwo składników 
odżywczych. Zgodnie z prze-
kazami, wojownicy azteccy 
w czasie konkwisty przeżywa-
li tylko na nasionach Chia. In-

dianie z południowo-zachodniego Mek-
syku mogli spożywać zaledwie 1 łyżeczkę 
na dzień i maszerować 24 godziny. Gala-
retkę z nasion Chia poleca się jednak nie 
tylko dbającym o linię, ale również dia-
betykom – nasiona w żołądku tworzą 
swego rodzaju blokadę między węglo-

wodanami a enzymami tra-
wiącymi, co znacznie utrud-
nia wchłanianie cukrów, 
a zatem zapobiega skokom 
poziomu cukru we krwi – 
największej bolączce cier-
piących na cukrzycę. Posiłki 
są metabolizowane dłuższy 
czas, dzięki czemu można 
uniknąc hiper- i hipoglike-
mii, czyli groźnego niedocu-
krzenia. Zaletą nasion szałwii 
hiszpańskiej jest też zawartość 

tłuszczów nienasyconych omega 
3 i omega 6, niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania całego organizmu. 
Zawierają również spore ilości błonnika 
pokarmowego, antyoksydantów, witamin 
B3, B2, B1 oraz A, oraz minerały: wapń, 
żelazo, potas, cynk. Michalina Macek

Biovert

Udowodnionym faktem jest to, że 
nie ma na świecie organizmów, któ-
re mogłyby funkcjonować bez choćby 
odrobiny wody. I tak, nasza krew składa 
się w 83% z wody, a mózg w 75%. Po-
nadto w naszych organizmach woda peł-
ni wiele ważnych funkcji. Ma ogromny 
wpływ na utrzymanie temperatury ciała 
na stałym, optymalnym dla jego funk-
cjonowania poziomie. Woda wspomaga 
proces oczyszczania organizmu ze szko-
dliwych substancji oraz zapewnia wła-
ściwą pracę jelit.

Niestety, ciało człowieka nie ma 
zdolności do magazynowania wody. 
Oznacza to, że jej straty należy na bie-
żąco uzupełniać. Wodę tracimy z orga-
nizmu w związku z różnymi procesami 
(oddychania, trawienia), działaniami 
(wysiłek fi zyczny), a także warunkami 
atmosferycznymi (upalny dzień). 

Ile tracimy wody? 
•	 Utrata	1%	wody	w organizmie ujaw-

nia się odczuwaniem pragnienia 
•	 Tracąc	10%	wody	organizm	znajduje	

się w niebezpieczeństwie, natomiast 
spadek zawartości wody o 20% może 
skutkować śmiercią 

•	 Woda	po	wypiciu	pozostaje	w żo-
łądku przez 5 minut. Całkowitej wy-
miany wody organizm dokonuje 
średnio co 1,5 miesiąca 

•	 Każdego	dnia	 z wydychanym po-
wietrzem tracimy od 400 do 500 ml 
wody, a w trakcie upałów nawet 
więcej 

•	 Średnio	człowiek	traci	około	1,5	litra	
wody przez oddawanie moczu 
Od właściwego nawodnienia orga-

nizmu zależy nasze samopoczucie, stan 
skóry a także poziom energii. Więk-
szość osób pije wodę często już za późno, 
tzn. po pojawieniu się uczucia suchość 
w ustach i odczucia wyraźnej potrzeby 
przyjęcia płynów. Taki stan jest już ozna-
ką niedoboru wody. Naszym celem po-
winno więc być niedopuszczenie do wy-
stąpienia uczucia pragnienia. Zalecane 
jest by osoby dorosłe wypijały dziennie 
min. 1,5 litra wody. Ilość ta jest jednak 

niewystarczająca przy wysiłku lub np. 
w upalny dzień. Warto wówczas wypi-
jać więcej wody, małymi łykami, co kilka 
minut. 

Kranowianka jest bezpieczna, 
zawiera wiele minerałów

Wodociągi Krakowskie zachęcają do 
picia wody prosto z kranu zapewniając, 
że Kranowianka jest bezpieczna, zawiera 
wiele minerałów, a jakością przewyższa 
niektóre wody mineralne, butelkowane. 
Poza tym jest cały czas dostępna na wy-
ciągnięcie ręki – prosto z kranu.

Przygotowany przez Europejską 
Organizację Współpracy na rzecz Ben-
chmarkingu (EBC) raport potwier-
dza, że woda w krakowskich kranach 
jest najwyższej jakości. Tabela porów-
nawcza ilustrująca wyniki badania fi r-
mach wodociągowych z kilkunastu kra-
jów znajduje się na stronie internetowej 
Wodociągów Krakowskich - www.pro-
stozkranu.krakow.pl

W IX edycji badań benchmarkingo-
wych wzięło udział kilkadziesiąt przed-
siębiorstw wodociągowych i kanaliza-

cyjnych z 16 państw: Holandii, Belgii, 
Hiszpanii, Portugalii, Polski, Włoch, 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, Rosji, Norwegii, Singa-
puru, Szwajcarii, Japonii, Francji oraz 
Cypru. Dane dostarczone przez uczest-
ników programu zostały poddane ana-
lizie porównawczej. Jej efektem końco-
wym jest szczegółowy raport, w którym 
zawarto wnioski i sugestie, w jakich ob-
szarach przedsiębiorstwa mogą podjąć 
działania zmierzające do dalszego do-
skonalenia się. Przeprowadzona ana-
liza potwierdziła wysoki poziom jako-
ści wody dostarczanej przez Wodociągi 
Krakowskie. Biorąc pod uwagę to kryte-
rium, znajdujemy się w ścisłej światowej 
czołówce. 

W 2015 roku, po raz pierwszy Wo-
dociągi Krakowskie podjęły współpracę 
z organizacją European Benchmarking 
Co-operation, której inicjatywą jest wy-
miana doświadczeń pomiędzy fi rmami 
z branży wodociągowej i kanalizacyjnej 
z całego świata. 

Źródło: 
www.prostozkranu.krakow.pl

makroelementy. Również inne czyn-
niki takie jak stres, czy bardzo aktywny 
tryb życia mogą zwiększyć na-
sze zapotrzebowanie na pew-
ne substancje. Należy wtedy 
sięgnąć po suplementy, które 
dostarczą nam brakujących 
składników. Jednak zamiast 
biec do apteki, polecamy się-

naturalne produkty, 
których właściwości były do-
ceniane już tysiące lat temu. 

nasiona Chia 
znane były już przez Azte-

także rodowi-
tych Indian. Teraz również Europejczycy 

dawniej zamieszkiwanego przez Azte-
ków. Oni jako pierwsi odkryli niezwy-

kłą właściwość nasion tej ro-
śliny – po zmieszaniu z
w proporcji nawet 1:9 po 30 
minutach twarde nasionka 
przekształcają się w
galaretkę, która nie tylko bły-
skawicznie daje 
ści, ale przede wszystkim do-
starcza mnóstwo składników 
odżywczych. Zgodnie z
kazami, wojownicy azteccy 
w czasie konkwisty przeżywa-
li tylko na nasionach Chia. In-

dianie z południowo-zachodniego Mek-

jej korzeń  jest 
śro-

Jest bar-
skrobię, biał-

jod. Ze 
względu na właściwości ana-
boliczne (tzn. wspomagające 
syntezę białek) szczególnie 

sportowcom
osobom prowadzącym bar-

dzo aktywny tryb życia, np, 
wykonujących codziennie 
ciężką fi zyczną pracę. To ro-

właściwościach ada-
ptogennych, tzn. dopasowuje się do 

swego rodzaju blokadę między węglo-
wodanami a
wiącymi, co znacznie 
nia wchłanianie cukrów,
a zatem zapobiega skokom 
poziomu cukru we krwi – 
największej bolączce cier-
piących na cukrzycę. Posiłki 
są metabolizowane dłuższy 
czas, dzięki czemu można 
uniknąc hiper- i
mii, czyli groźnego niedocu-
krzenia. Zaletą nasion szałwii 
hiszpańskiej jest też zawartość 

tłuszczów nienasyconych omega 

Krakowska woda z kranu ma wysoki poziom jakości

„Kranówka” – prawdy i mity
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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, wtorek, środa i piątek: 9:00 – 15:00, czwartek: 14:00 – 16:00

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

– informuje Jan Machowski, kierow-
nik  Referatu  ds. Informacji Medialnej 
Biura  Prasowego Urzędu  Miasta  Kra-
kowa. - W związku z tym, że właściciel 
nie wywiązał się z umowy, rozpoczęliśmy 
naliczanie mu kary za bezumowne korzy-
stanie z terenu, która wynosi 300 procent 
opłaty miesięcznej. Skorzystamy też z przy-
sługującego nam roszczenia windykacyjne-
go, aby doprowadzić do rozbiórki obiektu. 
W tej sprawie przygotowywane są pisma do 
odpowiednich wydziałów UMK zajmują-
cych się egzekucją i windykacją należności 
– kontynuuje Jan Machowski.

Obowiązujący od 2013  roku  plan 
zagospodarowania zezwala na istnienie 
budynków, wbudowanych w wały rze-
ki, które nie zakłócają widoku na Wisłę 
i okoliczne zabytki. Obecna konstruk-
cja, w której funkcjonuje restauracja, 
góruje nad bulwarami. Aby plaża mo-
gła działać w dotychczasowym miejscu, 
budynek musiałby zostać częściowo 

Plaża na Wisłą

Czy to jej koniec?
wkopany w wał. Pojawiła się też opcja 
przesunięcia obiektu w kierunku Ho-
telu Forum, jednak aby to uczynić na-
leżałoby sporządzić nowy plan miej-
scowy. Rada Miasta Krakowa podjęła 
uchwałę w sprawie sporządzenia pla-
nu „Bulwary Wisły II”, ale będzie 
on gotowy zapewne dopiero za kilka 
miesięcy. Tymczasem budynek stoją-
cy przy plaży od początku tego roku 
narusza przepisy prawa.

- Właściciel dostał nakaz rozbiórki 
budynków przy plaży i jeśli nie wykona go 
w terminie,  Gmina zrobi to na jego koszt. 
Szkoda, że z powodu braku woli kom-
promisu właściciela plaży, krakowianie 
stracą jedno z miejsc do rekreacji - mówi 
Grzegorz Stawowy, przewodniczący 
Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska RMK. - Przy 
odrobinie dobrej woli można było usuwa-
jąc m.in. uciążliwości dla mieszkańców, 
znaleźć rozwiązanie tej patowej sytuacji 
– dodaje. (rp)

Fot. Marcin Piętka

Mieszkańcy osiedla Bodzów od lat 
walczą o autobus. Jednak w najbliższym 
czasie nie mogą liczyć na zmiany. O przy-
czynach takiej sytuacji oraz o problemach 
komunikacyjnych mieszkańców Bodzo-
wa dyskutowano podczas posiedzenia 
Komisji Infrastruktury RMK.

Osiedle Bodzów jest oddalone od 
Rynku Głównego o nieco ponad siedem 
i pół kilometra, jednak mieszkańcy tej 
części miasta nie mogą spokojnie doje-
chać do centrum komunikacją miejską, 
gdyż do najbliższego przystanku muszą 
pokonać dwa kilometry.

- W tym momencie nie jest możliwe 
wyznaczenie tam linii autobusowej, dopó-
ki nie zostanie poszerzona ulica Widłako-
wa. Były przeprowadzane testy i niestety 
autobus nie ma możliwości wyminięcia się 
z innym pojazdem, gdyż droga jest wąska – 
tłumaczył Franciszek Szczurko, zastępca 
dyrektora ZIKiT ds. Transportu. Inwe-
stycja ta wiązałaby się z kilkumilionowy-
mi kosztami.

– Miasto przygotowuje się do Świato-
wych Dni Młodzieży, kupowany jest tabor 
tramwajowy za kilkaset milionów złotych, 
buduje się trasy za kolejne setki milionów, 
a jedna droga jest problemem. Wielu miesz-
kańców zdecydowało się przyjąć pielgrzymów 
na Światowe Dni Młodzieży, ale bez dojazdu 
nikt nie będzie chciał skorzystać z tej propo-
zycji – postulowali mieszkańcy Bodzowa 
obecni na posiedzeniu. W budżecie miasta 
na 2016 rok nie zostały wprowadzone za-
dania związane z przebudową ulicy.

Dodatkową kwestią jest umiejsco-
wienie drogi w pobliżu wału przeciw-
powodziowego. - Aby poszerzyć ulicę, po-
trzebne jest zajęcie prywatnego terenu bądź 
wkopanie się w wał przeciwpowodziowy, 
co z kolei wiąże się z decyzjami m.in. Ma-
łopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych – dodał Franciszek Szczurko. 
Radni zwrócili także uwagę na brak ka-
nalizacji, której instalacja jest niezbędna 
jeszcze przed przebudową głównej drogi. 
 (UMK)

Bodzów nadal bez autobusu 

Problemem jest zbyt wąska ulica

W sobotę 23 kwietnia w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna, 
przy ul. Kolnej 2, będzie miało miejsce 

23 kwietnia na Kolnej

Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym
największe wydarzenie taneczne tego 
roku. Eksplozja energii, ekstremalna 
akrobatyka, perfekcyjny dynamiczny 

taniec w wykonaniu najlepszych na 
świecie par rock’n’rolla akrobatycz-
nego!

W Pucharze Świata w Rock’n’Rol-
lu Akrobatycznym w Krakowie weź-
mie udział ponad 500 tancerzy czte-
rech kategorii – Klasy Głównej, Klasy 
B,   Juniorów i Młodzików. Wśród nich 
są Mistrzowie Świata, Mistrzowie 
Europy, Zdobywcy Pucharów Świata, 
mistrzowie startujących państw. 

W kategorii seniorów w Kla-
sie Głównej, Polskę reprezentować 
będzie para Jacek Tarczyło i Anna 
Miadzielec, trzykrotni Mistrzowie 
Świata, Mistrzowie Europy, Złoci 
Medaliści Olimpiady Sportów Ta-
necznych - Tajwan 2013, finaliści 
programu „Mam Talent”. W składzie 
polskiej reprezentacji zobaczymy tak-
że czołowych zawodników organiza-
tora Pucharu Świata - Klubu Spor-
towego Podwawelski, wielokrotnych 
Mistrzów Polski i zwycięzców zawo-
dów międzynarodowych. 

Wydarzenie uświetnią również 
liczne pokazy sportowe i artystyczne. 

Eliminacje rozpoczną się o godz. 
10, a finały o godz. 18. Bilety do na-
bycia w Klubie Sportowym Podwa-
welski, przy ul. Komandosów 21 (tel. 
12 266 54 05) oraz przy wejściu na 
imprezę.

Więcej informacji: www.rockn-
roll.pl. (red)

We wrześniu ubiegłego roku za-
kończyły się negocjacje władz Krako-
wa z firmą Gerium i należącą do niej 
spółką Kraków City Park w sprawie 
pozyskania na rzecz Miasta nierucho-
mości wchodzących w zakres planowa-
nego Parku Zakrzówek. Ostatecznie za 
nieruchomości miasto ma zapłacić ok. 
23 mln złotych oraz przekazać spółce 
działkę przy ul. Św. Jacka o wartości ok. 
3 mln złotych.

W ostatnim czasie pojawiły się jed-
nak informacje, jakoby inwestor za-
mierzał zrezygnować ze wspomnianej 
działki, którą miał otrzymać w zamian 
za część terenu nad zalewem. Teraz wo-
lałby go sprzedać. Przyczyną miałyby być 
siedliska węża gniewosza, które znajdują 
się na tym obszarze Zakrzówka.

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie już kilkanaście 
miesięcy temu zleciła wykonanie eks-
pertyzy dotyczącej chronionego gada, 
jednak mimo jej posiadania, urzędni-
cy nadal nie ustanowili obszaru strefy 
ochrony gniewosza. Według informa-

Fot. red

Park Zakrzówek

Procedury trwają
cji, jakie otrzymała Rada Dzielnicy VIII 
Dębniki ma to nastąpić do końca kwiet-
nia br. Jest to o tyle ważne, że w wyzna-
czonej strefie obowiązywać może zakaz 
lub ograniczenie zabudowy, co ma za-
sadnicze znaczenie dla potencjalnych 
inwestorów. 

- Do Miasta nie wpłynęła żadna 
alternatywna propozycja od firmy Kra-
ków  City Park w sprawie terenu Za-
krzówka. Po naszej stronie wszystko jest 
załatwione, czekamy tylko na uzgodnie-
nie terminu podpisania umów w postaci 
aktów notarialnych – uspokaja Jan Ma-
chowski, kierownik  Referatu  ds. In-
formacji Medialnej Biura  Prasowego 
Urzędu Miasta Krakowa.

Przeciąga się z kolei realizacja pro-
jektu plaży i ogólnodostępnego kąpieli-
ska na Zakrzówku, który krakowianie 
wybrali w ramach budżetu obywatel-
skiego 2015. To duży projekt, jego war-
tość oszacowano na 3 mln zł, z którym 
mieszkańcy wiązali nadzieje na stwo-
rzenie bezpiecznego miejsca rekreacji 
w tym malowniczym zakątku. Wyglą-

da jednak na to, że jego realizacja zo-
stanie włączona w inwestycję budowy 
Parku Zakrzówek. Konkurs na koncep-
cję Parku Miasto wraz ze Stowarzysze-
niem Architektów Polskich ogłosiło na 
początku marca br.

- Projekt obywatelski będzie realizo-
wany w ramach projektu zagospodaro-
wania Zakrzówka – informuje Jan Ma-
chowski. - Jeśli chodzi o konkurs, zgodnie 
z regulaminem trzy najlepsze prace wy-
łoni kapituła konkursowa, w której oprócz 
przedstawicieli Miasta i Stowarzyszenia 
Architektów zasiada strona społeczna. Na-
tomiast zwycięski projekt, który będzie re-
alizowany na terenie Zakrzówka wybio-
rą mieszkańcy w głosowaniu spośród tych 
trzech prac wskazanych przez kapitułę.

(red)

Dokończenie ze str. 1
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TEL. 603 079 331
www.parkietypanele.pl

ZAKŁAD 
PARKIECIARSKI

MIECZYSŁAW GARSTECKI 

PARKIETY, PANELE 
I INNE PODŁOGI

UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, 
LAKIEROWANIE

W październiku ub. roku prze-
prowadzono konsultacje społecz-
ne w sprawie zmian w organizacji 
ruchu na ulicach Twardowskiego, 
Dworskiej i Wierzbowej na osiedlu 
Podwawelskim. Intensywny ruch 
tranzytowy w tym rejonie powodu-
je obniżenie poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców, szczególnie dzie-
ci i osób starszych oraz ma negatywny 
wpływ na środowisko.

O opinię w tej sprawie zwrócono 
się do dr inż. Marka Bauera z krakow-
skiej Politechniki. Założono, że spo-
rządzone opracowanie będzie stano-
wić wsparcie merytoryczne podczas 
ewentualnych korekt organizacji ru-
chu na analizowanym obszarze. Dla-
tego skupiono się na potencjalnych 
efektach działań lokalnych, które 
można osiągnąć na osiedlu Podwa-
welskim. W ramach opracowania 
przeprowadzono badania natężeń 
ruchu na wybranych skrzyżowaniach 
oraz patrolowe pomiary parkowa-
nia wzdłuż najważniejszych ulic we-
wnątrz analizowanego obszaru.

Opracowanie zawiera wnioski 
sformułowane na podstawie prze-
prowadzonych badań, które gene-
ralnie są zbieżne ze spostrzeżeniami 
mieszkańców oraz osób zaangażowa-
nych sprawę. Obecnie na większości 
odcinków ulic osiedla Podwawelskie-
go dopuszczono parkowanie pojaz-
dów, przy czym jego organizacja jest 
dość chaotyczna. W ramach opraco-
wania przeprowadzono jednodnio-
we patrolowe badania parkowania. 
Patrole były wykonywane co godzi-
nę, w okresie od godz. 7 do 19. Obję-
ły one ul. Twardowskiego, Dworską 
i Wierzbową. W wyniku pomiarów 
ustalono, że 26% parkujących pojaz-
dów pojawia się w okresie porannym 
i odjeżdża w godzinach popołudnio-
wych. Jest to efekt niedawnego roz-
szerzenia strefy płatnego parkowa-
nia w Starych Dębnikach. Wyniki te 
mogą stanowić wstęp do dyskusji na 
temat ewentualnego dalszego posze-

Schemat układu ulic w analizowanym obszarze – wariant 1.

Osiedle Podwawelskie

Zmiany w organizacji ruchu

rzenia strefy oraz zróżnicowania sta-
wek parkingowych. 

Można też stwierdzić, że naj-
większym problemem mieszkań-
ców osiedla jest nie tyle dostępność 
do układu drogowego oraz sieci ko-
munikacji zbiorowej – co ruch in-
nych pojazdów, wykorzystujących 
ulice osiedlowe do przejazdów al-
ternatywnych względem ciągu ulic 
Kapelanka i Monte Cassino oraz 
w mniejszym stopniu także ul. Ko-
nopnickiej. 

W opracowaniu analizie podda-
ne zostały trzy warianty zmian. Za 
najkorzystniejszy z punktu widzenia 
mieszkańców uznany został wariant 
(nr 1), w którym założono utworze-
nie układu ulic osiedlowych opartego 
na systemie jednokierunkowym. Za-
sadnicze zmiany w stosunku do stanu 
obecnego wprowadzono na ul. Twar-
dowskiego oraz ul. Dworskiej. Ruch 
jednokierunkowy zaproponowano 
zgodnie z zasadą zaburzenia ciągło-
ści przejazdu w jednym kierunku, co 
ma na celu zniechęcenie kierowców 
nie zainteresowanych celami podró-
ży zlokalizowanymi w obrębie osie-
dla – do jego przecinania. Takie roz-
wiązanie jest stosowane powszechnie 
w europejskich miastach w obszarach 
zagrożonych nadmiernym ruchem 
pojazdów poszukujących alternatyw-
nych tras przejazdu względem silnie 
obciążonych ulic (w tym przypadku 
ul. Kapelanka, Monte Cassino oraz 
Konopnickiej). Temu samemu celowi 

sprzyjają również ograniczenia pręd-
kości do maksymalnie 30 km/h. 

Wprowadzenie układu ulic jed-
nokierunkowych będzie sprzyjało 
uporządkowaniu parkowania na ob-
szarze osiedla (możliwe jest utwo-
rzenie stanowisk parkingowych na 
jezdniach, z jednoczesnym uwolnie-
niem chodników) oraz wpływało na  
poprawę warunków ruchu pieszego 
i rowerowego. 

Wariant ten najbardziej sprzyja 
także projektowi utworzenia Zielo-
nej Alei Twardowskiego, łączącej Za-
krzówek z Bulwarami Wisły.

- Opracowanie przygotowane 
przez dr Bauera było niezbędne, aby 
móc dalej procedować nad zmianą or-
ganizacji ruchu na os. Podwawelskim. 
Zmiany, która będzie służyła poprawie 
komfortu i bezpieczeństwa mieszkań-
ców osiedla, ale z pewnością nie spodo-
ba się niektórym kierowcom skracają-
cym sobie podróż przez osiedle – mówi 
Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy 
VIII Dębniki z rejonu osiedla Pod-
wawelskiego. - Myślę, że przy okazji 
konsultacji w sprawie zmiany organi-
zacji ruchu w rejonie ulic Twardow-
skiego, Dworska, Wierzbowa należy 
zapytać mieszkańców o ich opinie na 
temat ewentualnego poszerzenia Stre-
fy Płatnego Parkowania. Idealnych 
rozwiązań, które zadowolą wszystkich 
nie ma. Pora jednak odpowiedzieć na 
pytanie czy 10 zł miesięcznie za abo-
nament parkingowy to dużo? 

Renata Piętka

Mamy wiosnę, temperatura zachęca 
do spędzania czasu na wolnym powie-
trzu, dlatego trudno się dziwić, że pla-
ce zabaw zapełniają się dziećmi. Choć 
przepisy względem obiektów, z których 
korzystają nasze pociechy są coraz bar-
dziej restrykcyjne, to zdarza się jednak, 
że niektóre z ogródków jordanowskich 
brudne, zaniedbane, nie zachęcają do 
zabaw, a mieszczące się tam niespraw-
ne urządzenia czasem wręcz zagrażają 
bezpieczeństwu bawiących się dzieci.

Utrzymanie ogródków jordanow-
skich oraz zieleńców i skwerów miesz-
czących się na działkach gminnych 
leży w gestii Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Krakowie. Wśród szeregu czynności 
wymienionych w zakresie prac są m.in. 
wykonywane codziennie sprzątanie 
obiektów wraz z grabieniem i usuwa-
niem nieczystości z piaskownic, opróż-
nianie koszy, usuwanie gałęzi, konarów 
wraz z ich wywozem, monitorowanie, 

Wiosenne porządki

Zgłoś zaniedbany 
plac zabaw

przeglądy i bieżąca konserwacja urzą-
dzeń zabawowych i ogrodzeń.

Warto zatem przyjrzeć się, czy 
miejsca, w których spędzają czas na-
sze dzieci są właściwie przygotowane, 
czyste, a przede wszystkim bezpieczne. 
W razie dostrzeżenia ewentualnych za-
niedbań, można ten fakt zgłosić do Za-
rządu Zieleni Miejskiej. Może to zrobić 
każdy, administrator budynku, opiekun 
grupy czy też osoba prywatna. 

W ZZM nadzorem nad utrzyma-
niem zieleni w pasach drogowych, na 
zieleńcach, ogródkach jordanowskich 
i terenach osiedlowych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków na 
obszarze Dzielnice VIII Dębniki zaj-
muje się Magdalena Boroń-Hopko-
wicz, tel. (12) 34 18 591 lub 887 881 545 
(dane na podstawie strony internetowej 
ZZM).

Więcej na stronie www.zzm.kra-
kow.pl. (red)

Rozpoczęła się procedura rejestracji w sądzie spółki Trasa Łagiewnicka SA. 
Wniosek w tej sprawie złożył Jerzy Marcinko, powołany przez prezydenta Kra-
kowa prezes gminnej spółki, która zajmie się realizacją i utrzymaniem tego frag-
mentu III obwodnicy Krakowa. 

Przypomnijmy, że decyzję o powołaniu spółki Trasa Łagiewnicka SA podjęła 
Rada Miasta Krakowa uchwałą z 17 lutego br. Prezydent Jacek Majchrowski - 
korzystając z przysługujących mu uprawnień - powierzył kierowanie nowo po-
wołaną spółką Jerzemu Marcince, wiceprezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej SA w Krakowie. Spółka Trasa Łagiewnicka jest obecnie 
w fazie organizacji. 23 marca został złożony wniosek o jej rejestrację w KRS. 
Spółka ma swoją siedzibę w udostępnionym przez Zarząd Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie lokalu przy ul. Zbrojarzy 34.

- Jerzy Marcinko jest tymczasowym prezesem, do czasu powołania spółki. Kie-
dy to nastąpi, ogłoszony zostanie konkurs na nowego prezesa i to właśnie ta osoba 
będzie odpowiedzialna za przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji – 
mówi Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.

(red)

Trasa Łagiewnicka

Spółka w rejestracji
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2 Wersje znaku

Znak może być stosowany również w wersji:
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.
Tylko w sytuacjach wyjątkowych gdy nie 
można zastosować wersji podstawowej znaku 
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem 
po prawej stronie.

Godziny otwarcia urzędu: 
poniedziałek: 8.00–17.00, wtorek: 7.30–15.30
środa: 7.30–15.30, czwartek: 7.30–15.30
piątek: 7.30–14.30

Trwa akcja „Kilometry Dobra” pro-
wadzona w Skawinie przez Centrum 
Don Guanella, której celem jest utwo-
rzenie Funduszu Stypendialnego im. 
Św. Alojzego Guanella dla zdolnej mło-
dzieży z terenu Miasta i Gminy Skawi-
na, których rodziców nie stać na sfinan-
sowanie zajęć dodatkowych i rozwijanie 
ich pasji i zebranie 40.000 złotych.

Fundusz ma być skierowany przede 
wszystkim do tych uczniów, którzy nie 
otrzymują stypendiów z innych orga-
nizacji, z racji zainteresowań, które nie 
mieszczą się w kategoriach tzw. sty-
pendiów szkolnych przyznawanych 
przez władze samorządowe.

Stypendia będą przyznawane 
w trzech kategoriach: nauka, sport oraz 
kultura i sztuka. W roku 2016 plano-
wane jest przyznanie 9 stypendiów, po 
3 w każdej kategorii, z podziałem na 

szczeble szkolne (szkoły podstawowe 
- 3 stypendia, szkoły gimnazjalne - 3 
stypendia, szkoły ponadgimnazjalne - 
3 stypendia). Nad całością Funduszu 
czuwać będzie specjalnie do tego po-
wołana Kapituła.

Promotorem Funduszu jest ska-
wińska wspólnota guanellianów 
(Zgromadzenie Sług Miłości), któ-
rzy od sześciu lat działają w jedynym 
w Polsce domu zakonnym tego Zgro-
madzenia. Od 2010 roku prowadzą też 
Rodzinny Dom Dziecka „Dar Serca” 
dający obecnie schronienie dziewięciu 
dzieciom z terenu Powiatu Krakow-
skiego. 

Fundusz im. Św. Alojzego Guanel-
la na rzecz ludzi młodych ma również 
za zadanie zaangażować lokalną spo-
łeczność w inwestowanie w przyszłość 
ludzi młodych z terenu gminy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie zakończył postępowanie przetar-
gowe i zawiadomił o wyborze najko-
rzystniejszej oferty na realizację zadania 
pn. „Obwodnica Skawiny etap II” – za-
projektowanie i wykonanie robót bu-
dowlanych na odcinku od ul. Energety-
ków do drogi krajowej nr 44.

We wtorek, 29 marca br. zawarta zo-
stała z wybranym w postępowaniu prze-
targowym Wykonawcą – KONSOR-
CJUM FIRM: VISTAL GDYNIA S.A. 
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia – Lider,  
„Most” Sp. z o.o. ul. Kujawska 51A, 81-
862 Sopot – Partner oraz „POLBUD
-POMORZE” Sp. z o.o. Łącko 18, 88-
170 Pakość – Partner umowa w sprawie 
realizacji zamówienia pn. „Obwodni-
ca Skawiny Etap II – zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych na od-
cinku od ul. Energetyków do drogi kra-
jowej nr 44”.
– wartość umowy  (cena ofertowa 

brutto) – 35 951 685,45 zł
– umowny termin realizacji zamówie-

nia – 31.10.2017 r.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrany Wykonawca wykazał, że 

spełnia warunki udziału w podmioto-
wym postępowaniu, w którym kryterium 
oceny ofert są cena (waga 90%) oraz okres 

gwarancji i rękojmi (waga 10%). Oferta 
przez niego złożona została wybrana jako 
najkorzystniejsza – uzyskała najwyższą 
sumę punktów w ramach wskazanych 
kryteriów oceny ofert. (UMiG)

Od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Skawinie rozpoczyna 
przyjmowanie wniosków o ustale-
nie prawa do świadczenia wycho-
wawczego (500+).  

Wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego przyjmowane 
będą w:
1. Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Po mo cy Spo łecz nej w Skawinie 
w Sekcji Świadczeń Rodzinnych 
ul. Żwirki i Wigury 13 - wejście 
od strony Poczty, I piętro w godzi-
nach:
– w kwietniu 2016 r. 

•	 Poniedziałek	8.00	-	18.00 
•	 Wtorek	7.30	-	18.00 
•	 Środa	7.30	-	18.00 
•	 Czwartek	7.30	-	18.00 
•	 Piątek	7.30	-	14.30 

– od maja 2016 r.
•	 Poniedziałek	8.00	-	17.00
•	 Wtorek	7.30	-	15.30 
•	 Środa	7.30	-	15.30
•	 Czwartek	7.30	-	15.30
•	 Piątek	7.30	-	14.30 

2. Biurze Obsługi Mieszkańca 
UMiG w Skawinie, Rynek 14 par-
ter pok. 1 w godzinach pracy:
•	 Poniedziałek	8.00	-	17.00
•	 Wtorek	7.30	-	15.30
•	 Środa	7.30	-	15.30
•	 Czwartek	7.30	-	15.30
•	 Piątek	7.30	-	14.30

Zgodnie z ustawą o pomocy pań-
stwa w wychowaniu dzieci w przypad-
ku, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze złoży wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia do 
dnia 1 lipca 2016 r., prawo do świad-
czenia wychowawczego ustala się od 
dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie prawa i wypłata świadcze-
nia wychowawczego następuje w termi-
nie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełniony-
mi dokumentami.  DRUKI, dostęp-
ne są na  stronie M-GOPS w Skawi-
nie oraz  bezpośrednio w Biurze Obsługi 
Mieszkańca UMiG w Skawinie oraz 
siedzibie M-GOPS w Skawinie.    In-
formacje telefoniczne można uzyskać 
pod numerem telefonu:  12 276 21 37 
w. 22 i 34

Zgodnie z ustawą o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci świad-
czenie wychowawcze przysługuje: 
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka (opiekun faktyczny dziecka to 
osoba faktycznie opiekującą się dziec-
kiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do 
sądu opiekuńczego o przysposobienie 
dziecka) albo opiekunowi prawnemu 
dziecka.

Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje:
1. Obywatelom polskim,
2. Cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy 
o koordynacji systemów zabez-
pieczenia  społecznego, 

b) jeżeli wynika to z wiążących 
Rzeczpospolitą Polską dwustron-
nych umów  międzynarodowych 
o zabezpieczeniu społecznym, 

c) przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie  zezwolenia na pobyt 
czasowy udzielonego w związ-
ku z okolicznościami,  o których 
mowa w art. 127 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach,  jeżeli zamieszkują z człon-
kami rodzin na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, 

d) posiadającym kartę pobytu z ad-
notacją „dostęp do rynku pracy”, 
jeżeli  zamieszkują z członkami 
rodzin na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,   z wyłącze-
niem obywateli państw trzecich, 
którzy uzyskali zezwolenie na 
pracę   na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nie-

przekraczający sześciu  miesięcy, 
obywateli państw trzecich przy-
jętych w celu podjęcia studiów 
oraz  obywateli państw trzecich, 
którzy mają prawo do wykony-
wania pracy na  podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje do dnia ukończenia przez dziec-
ko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze w wyso-
kości 500,00 zł miesięcznie przysługuje 
na drugie i kolejne dziecko niezależnie 
od osiągniętego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 
rodziny   w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymujące 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
świadczenie wychowawcze przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Prawo do świadczenia wychowaw-
czego przysługuje matce,  ojcu,  opiekuno-
wi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka,  jeżeli zamieszkują 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez okres, w którym mają otrzymy-

wać świadczenie wychowawcze, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe  o zabezpiecze-
niu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze NIE 
przysługuje, jeżeli:
1. Dziecko pozostaje w związku mał-

żeńskim;
2. Dziecko zostało umieszczone w in-

stytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, tj.  domu pomocy spo-
łecznej, schronisku dla nieletnich, 
młodzieżowym ośrodku   wycho-
wawczym, zakładzie poprawczym, 
areszcie śledczym, zakładzie kar-
nym, a także  szkole wojskowej lub 
innej szkole, jeżeli instytucje te za-
pewniają nieodpłatnie pełne  utrzy-
manie, albo w pieczy zastępczej;

3. Pełnoletnie dziecko ma ustalone 
prawo do świadczenia wychowaw-
czego na własne  dziecko.
Świadczenie wychowawcze nie 

przysługuje członkowi rodziny, jeżeli 
na dziecko przysługuje świadczenie wy-
chowawcze lub świadczenie o charakte-
rze podobnym do świadczenia wycho-
wawczego za granicą, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu spo-
łecznym stanowią inaczej.

Więcej na www.gminaskawina.pl.
(M-GOPS)

„Rodzina 500+” świadczenie wychowawcze

Gdzie złożyć wniosek?

Fundusz Stypendialny dla zdolnej młodzieży 
z terenu Miasta i Gminy Skawina

Trwa akcja  
„Kilometry Dobra” 

Obwodnica Skawiny etap II

Przetarg na budowę 
rozstrzygnięty

Fot. UMig Skawina



www.kropka-gazeta.pl 11

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

Fot. UMig Skawina

Fot. UMig Skawina

„Gramy dla Karinki” - pod ta-
kim hasłem 16 kwietnia o godz. 16:00 
w sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących i Szkole 
Podstawowej nr 2, przy ul. Żwirki i Wi-
gury 17 w Skawinie odbędzie się turniej 
charytatywny. 

Drużyny samorządowców, księży 
oraz rodziców i nauczycieli z SP nr 2 
zmierzą się w tym dniu w charytatyw-
nym meczu siatkówki.  W przerwach 
sportowej rywalizacji odbędą się wystę-
py artystyczne, aukcje prac plastycznych 
uczniów skawińskiej „Dwójki” i przed-
miotów przekazanych na licytację oraz 
loteria z cennymi nagrodami. Nagrody 

główne to rower i tablet 
ufundowane przez 
Gminę Skawina.

Dochód z im-
prezy zostanie prze-
znaczony dla 6-let-
niej Kariny Bysiny 
- uczennicy klasy pierw-
szej Szkoły Podstawowej nr 
2. Dziewczynka od 1 maja zeszłego 
roku choruje na ostrą białaczkę. Prze-
szła chemioterapię, obecnie jest w lecze-
niu zapobiegającym remisji choroby. Na 
turniej zostały przygotowane cegiełki, 
które będą rozprowadzane przed ska-
wińskimi kościołami oraz kilku wybra-

nych punktach na terenie 
Skawiny - szczegóły na 
stronie internetowej: 
www.pbs-skawina.pl.

Karinkę można też 
wesprzeć poprzez zakup 

cegiełki lub dobrowolną 
wpłatę: Fundacja Dar Serca, 

Bank Spółdzielczy w Skawinie, nr 
konta: 94 8600 0002 0000 0097 9364 

0003 z dopiskiem „DLA KARINY”.
Patronat nad imprezą objęli Wojewo-
da Małopolski oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Skawina

Projekt współfi nansowany ze środ-
ków budżetu Gminy Skawina. (UMiG)

13 marca w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Skawinie odbył się 
pierwszy Firmowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Drużyn 5-cio osobowych. 
Do rywalizacji przystąpili pracowni-
cy gminnych zakładów pracy. Zacięty 
bój o tytuł Firmowego Mistrza Halo-
wej Piłki Nożnej rozegrał się pomiędzy 
skawińskimi fi rmami Grana i Cukier-
nią Suchan. Gorycz porażki zazna-
li piłkarze z Grany, uznając wyższość 
przeciwnika w wygranym przez cukier-

nię pojedynku 4:1.  Tytuł najlepszego 
strzelca przypadł Michałowi Moraw-
skiemu z fi rmy Ares Tape Polska. Dru-
żyny otrzymały pamiątkowe puchary 
oraz drobne nagrody rzeczowe prze-
kazane przez Centrum Kultury i Spor-
tu w Skawinie, Urząd Miasta i Gminy 
Skawina i fi rmę Progamed. Ponadto 
każdy z zawodników otrzymał pakiet 
startowy, a wszystkie fi rmy talony od 
Pizzerii Biesiadowo w Skawinie.

(CKiS)

Dzięki wsparciu władz miasta oraz 
sponsorów zaangażowanych w bieżącą 
działalność Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Skawinie udało się przeprowa-
dzić renowację fortepianu Bechstein, 
który dzięki tej odnowie stał się jednym 
z najlepszych fortepianów kameralnych 
w Małopolsce. Zakupiono również ksy-
lofon Adams. Osobiście sprowadził go 
z fabryki z Holandii Lesław Ryński, na-
uczyciel gry na perkusji w szkole.

Chcąc wszystkim podziękować za 
to wsparcie, cykliczne spotkanie „Ka-
meralne Spotkania z Muzyką”, które 
odbyło się 17 marca br. miało wyjątko-
wy charakter. Piotr Bylica, Małgorza-
ta Kocik, Jadwiga Pawlak, Leszek Ce-
sarczyk, Magdalena Kurek oraz Lesław 
Ryński – na co dzień nauczyciele-men-
torzy, wprowadzający uczniów w nieła-
twy świat dźwięków i ciszy – zapewni-
li zaproszonym gościom i melomanom 
prawdziwą muzyczną ucztę. 

Koncertu wysłuchali m.in. Paweł 
Kolasa – burmistrz Miasta i Gminy 
Skawina, Witold Grabiec – przewod-
niczący Rady Miejskiej w Skawinie, 
Antoni Bylica oraz Ryszard Majdzik 
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Skawinie, Ewa Szczepanik – sekre-
tarz Gminy Skawina, Karol Kościelny 
– radny Rady Miejskiej, Marek Wod-
nicki – sponsor szkoły, a jednocześnie 
przedstawiciel fi rmy Treko Laser, a tak-
że rodzice razem ze swoimi pociechami.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawi-
nie nieustannie podnosi poziom kształ-
cenia swoich podopiecznych. – Każdego 
roku ponad setka dzieci rozpoczyna edu-
kację w naszej szkole. To setka inteligent-

nych, wrażliwych na sztukę uczniów, któ-
rzy swoje pierwsze kroki na drodze kariery 
muzycznej stawiają właśnie tu w Skawi-
nie – podkreślał Konrad Szota, dyrektor 
placówki. (UMiG)

15 marca, w Pałacyku „Sokół” 
w Skawinie odbyła się kameralna uro-
czystość jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego par z terenu gminy Ska-
wina. Burmistrz Paweł Kolasa razem 
z Agnieszką Pazdan, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz Danutą Micha-
lik, zastępcą kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, wręczyli medale przyzna-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wszystkim małżeństwom z tym 
tak okazałym stażem.

Jubileusz „Złotych Godów” święto-
wały 44 pary.  Jubilaci, poza odznaczenia-
mi uhonorowani zostali też pamiątkowy-
mi listami gratulacyjnymi i kwiatami. 

– Złote gody to jubileusz obchodzony 
w naszej polskiej tradycji szczególnie uro-

czyście. Jubileusz, za sprawą którego pa-
trzymy na Was z podziwem i chylimy przez 
Wami z szacunkiem i pokorą głowy – po-
wiedziała kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego otwierając uroczystość.

Słowa uznania do Jubilatów skie-
rował również Paweł Kolasa, burmistrz 
Miasta i Gminy Skawina. Życzył też 
jubilatom zdrowia, pomyślności, szczę-
ścia i wielu jeszcze wspólnych rocznic.  
Uroczystość uświetnił koncert dzie-
ci z Przedszkola Samorządowego nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjal-
nymi w Skawinie. Tym razem nieza-
stąpione, obecne na wielu jubileuszach 
przedszkolaki, przeniosły gości w lata 
70-te, okres kolorowej, kwiecistej kultu-
ry hippie.  (UMiG)

16 kwietnia turniej charytatywny „Gramy dla Karinki” 

Ty też możesz pomóc
tablet 

ufundowane przez 

- uczennicy klasy pierw-
szej Szkoły Podstawowej nr 
2. Dziewczynka od 1 maja zeszłego 

wesprzeć poprzez zakup 
cegiełki lub dobrowolną 

wpłatę: Fundacja Dar Serca, 
Bank Spółdzielczy w

Wyjątkowy koncert w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie

Nowe instrumenty – nowe brzmienie

I Firmowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Rywalizowały gminne zakłady pracy

• 17 kwietnia godz. 18.00 – Dwór 
Dzieduszyckich w Radziszowie
KONCERT zespołu wokalno

-instrumentalnego YANABANDA 
z gościnnym towarzyszeniem: Andrze-
ja Michalskiego (piano) oraz Aleksan-
dra Nowaka (perkusja). W programie 
dobrze znane standardy jazzowe, hity 
muzyki popularnej oraz… tradycyjne 
utwory ludowe w jazzowej aranżacji 
Jana Gonciarczyka. Wstęp wolny. 

Zespół wokalno-instrumentalny 
YANABANDA powstał 1994 roku 
w Wieliczce z inicjatywy Jana Gon-
ciarczyka – muzyka jazzowego, kontra-
basisty, członka legendarnego Kwarte-
tu Seiferta, a także Kwartetu Henryka 
Słaboszowskiego, grupy Sami Swoi, ze-
społu Anawa, a obecnie Cracow Metro 
Band. To właśnie Jan Gonciarczyk na-
mówił ówczesną grupę nastolatków ra-
zem ze swoją córka Sylwią do śpiewania 
zespołowego, w wielogłosie, specjalnie 
dla nich aranżując standardy jazzu oraz 
utwory gospel, pastorałki i popularne 
piosenki ludowe, a także komponując 
autorskie utwory.

• 21 kwietnia godz. 17.00 – Dwór 
Dzieduszyckich w Radziszowie
Rodzinne Warsztaty Plastyczne. 

Podczas zajęć będzie można poznać 
techniki wykonywania kwiatów i innych 
ciekawych dekoracji z bibuły. Wstęp 
15 zł. Zapisy oraz wpłaty w Dworze 
Dzieduszyckich w Radziszowie w godz. 
8.00-15.00, tel. 12  256 31 18, mail: 
dwor@ckis.pl. Ilość miejsc ograniczona.

• 29 kwietnia godz. 18.00 – Pałacyk 
„Sokół” w Skawinie
Skawińska Akademia Wiedzy 

i Umiejętności – tropem kirgiskich pa-
sterzy z Marcinem Stenclem który od-
wiedził ponad 50 krajów. Przez ponad 
rok razem z żoną Kariną wędrował po 
Ameryce Południowej, potem po Hi-
malajach Indii i Nepalu. Ostatnie po-
dróże to Kaukaz oraz Azja Centralna. 
Z wykształcenia anglista, instruktor 
harcerski, interesuje się wspinaczką 
i trekkingiem – wszedł m.in. na Kili-
mandżaro, Mont Blanc, Stok Kangri, 
Jebel Toubkal, El Misti, Pico Bolivar, 
Kazbek. Wstęp wolny. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par 
z terenu gminy Skawina

Złote Gody
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facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

kropkagazeta

Bieżące informacje

Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze:  należy nauczyć się być zadowolonym 
z tego co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma. Theodor Fontane
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POZIOMO:
 2)  przyszły lub przeszły
 4)  Donald, ale nie kaczor
 7)  najwyższy szczyt w Polsce
 8)  przewód kanalizacyjny
 9)  bystry prąd rzeki
11)  ma skalę i legendę
13)  skok na bank
15)  autor "Dzikiej kaczki"
18)  od barku do stawu łokciowego
19)  odgłos na planie fi lmowym
20)  rodzaj broni palnej
24)  tlenowy dla nurka
27)  chuligan, niszczyciel
30)  załoga łodzi wioślarskiej
31)  list bez podpisu
32)  para łuków w tekście lub 

równaniu

PIONOWO:
 1)  kluska z tartych ziemniaków
 2)  metal do lutowania
 3)  w tenisie i siatkówce
 4)  część dzieła literackiego
 5)  jadalny morski skorupiak
 6)  miękki ser pleśniowy
10)  męka, utrapienie
12)  …… i Bestia
13)  organ fi ltrujący nasz organizm
14)  tłoczy wodę
16)  fotografi a do rzutnika
17)  slalomowa góra w Zakopanem
21)  część pierwiastka
22)  półszlachetny kamień w paski
23)  Andrzej, były znany piłkarz
25)  kod do karty
26)  niemiecka rzeka
28)  faza Księżyca
29)  duża, barwna papuga

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 13.04.2015 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania:
zaproszenia dla dwóch osób

na Puchar Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym
do Hali Sportowej OSiR Kolna przy ul. Kolnej 2

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
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ODZIEŻ,OBUWIE, ZABAWKI, AKCESORIA, ART SZKOLNE

DO SPRZEDANIA WYPOSAŻENIE SKLEPU

DO 9 KWIETNIA 
TOTALNA WYPRZEDAŻ!!!


