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W ramach projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości

Powstanie Strefa Aktywności
Gospodarczej w Nowej Hucie

Będzie to największa tego typu 
inwestycja najbliższych lat w Mało-
polsce i najważniejsza dla wschodniej 
części Krakowa. Jeden z unikatowych 
projektów rewitalizacji terenów po-
przemysłowych w Europie wchodzi 
w fazę realizacji. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego podjął właśnie 
uchwałę o dofinansowaniu kluczo-
wego zadania projektu „Kraków – 
Nowa Huta Przyszłości” w wysokości 
niemalże 59 mln zł. W Nowej Hucie 
powstanie Strefa Aktywności Gospo-
darczej – 40 hektarów kompleksowo 
przygotowanych terenów inwestycyj-
nych. Eksperci szacują, że można tam 
umieścić nawet 50 nowych przedsię-
wzięć gospodarczych.

Jeszcze kilkanaście lat temu tereny 
te były wykorzystywane do działalno-
ści przemysłowej. Fragment projekto-
wanej Strefy Aktywności Gospodar-
czej zlokalizowany jest np. na terenie 
dawnego zakładu przeróbki żużla ka-
wałkowego krakowskiej huty stali oraz 
w obrębie dawnej strefy ochronnej 
kombinatu metalurgicznego Huta im. 
Lenina. Następnie, przez wiele lat, 
był nieużytkowany i ulegał degradacji. 
Obecnie boryka się z problemami taki-
mi jak: zanieczyszczenie gruntu, chaos 
urbanistyczny w zakresie infrastruk-
tury technicznej czy niekontrolowa-
na sukcesja biologiczna. Pomimo tych 
negatywnych zjawisk, dzięki realizacji 
projektu zmierzającego do utworze-

nia Strefy Aktywności Gospodarczej, 
możliwe jest wykreowanie na tym tere-
nie atrakcyjnej przestrzeni dla nowych 
inwestycji.

Zanim tereny te zostaną udostępnio-
ne przedsiębiorcom niezbędne będą spe-
cjalistyczne prace – począwszy od robót 
rozbiórkowych i ziemnych oraz przebu-
dowy kolidujących linii energetycznych 
do budowy wewnętrznej infrastruktury 
komunikacyjnej i technicznej. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniesie 85 mln zł, 
z czego niemal 59 mln zł będzie pocho-
dziło z Funduszy Europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014–2020.
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

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

■ ZAJĘCIA W RAMACH KLUBU RODZICÓW
Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Kra-
kowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka (płacą 0,5 
zł). Zajęcia dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
▶ 18 marca godz. 15.00-17.00 – TRALALANDIA 
 W ubiegłym miesiącu odbył się casting na mieszkańców 

Tralalandii. Tym razem otrzymali oni kolejne zadanie, 
które dotyczy wyobraźni. Rodzice i dzieci mają zbudo-
wać Tralalandię, tak jak sobie ją wyobrażają. Otrzymają 
do dyspozycji: gazety, kartony, pudełka, folie, kolorowe 
papiery, kredki i pisaki. Impreza dla rodziców z dziećmi 
w wieku 2–5 lat. Wstęp wolny.

▶ 19 i 26 marca godz. 16.30-18.30 – ZABAWY SŁO-
WEM I KOLOREM 

 Spotkania plastyczno-literackie z wykorzystaniem tech-
nik terapii przez sztukę dla małych dzieci.

▶ 23 marca godz. 17.00 – SPOTKANIE Z PSYCHO-
LOGIEM

 Czy nagrody i kary to najlepszy sposób na radzenie sobie 
z trudnymi zachowaniami dzieci? Na spotkaniu poroz-
mawiamy o tym, czy metoda „kija i marchewki” jest naj-
lepszą z możliwych oraz jakie są jej konsekwencje i możli-
we alternatywy. Spotkanie poprowadzi Stanisław Bobula 
– przez 8 lat pracował, jako psycholog w Gimnazjum nr 
48 w Krakowie, obecnie pracuje, jako trener (edukator) 
i coach oraz współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”.

■ 24 marca godz. 10.00-13.00 – CYRKOWA SOBOTA
 W programie spotkań są cyrkowe gry i zabawy dla naj-

młodszych oraz warsztaty dla wszystkich zainteresowa-
nych (z nastawieniem na początkujących). Propozycja 
skierowana jest do każdej grupy wiekowej, nie ważne czy 
ma się lat 5, czy 95. Program: od 10.00 do 11.30 dla osób 
powyżej 12 lat, od 11.30 do 13.00 dla dzieciaków poniżej 
12 lat. Wstęp wolny.

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 
os. Zgody 1, tel. 12 644 24 32
Dział Imprez i Promocji 
tel.: 12 644 68 10 wew. 23
www.krakownh.pl

Specjaliści od lat alarmują, że w Pol-
sce mamy do czynienia z bardzo niskim 
poziomem czytelnictwa. Powstał na-
wet rządowy program przeciwdziałają-
cy temu trendowi. Tymczasem czytanie 
jest bardzo ważne, nic nie wpływa tak 
na rozwój intelektualny, ale też rozwój 
empatii i kompetencji społecznych, jak 
czytanie właśnie.

Wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom, Rada Dzielnicy XIV Czy-
żyny i Szkoła Podstawowa nr 155 
wspólnie zorganizowały wielką ak-
cję CAŁE CZYŻYNY CZYTAJĄ 
DZIECIOM. Odbyła się w pierwszą 
sobotę lutego w SP nr 155. Był to pik-
nik rodzinny otwarty dla mieszkańców 
całego Krakowa. W ramach akcji od-

było się pięć spotkań autorskich, pod-
czas których autorzy książek dla dzieci 
i młodzieży czytali fragmenty swoich 
utworów, prowadzili warsztaty i udzie-
lali odpowiedzi na pytania. Równocze-
śnie w innych salach trwały warszta-
ty plastyczne, podczas których można 
było zrobić zakładkę, dowiedzieć się co 
to jest ex libris i zaprojektować wła-
sny, zilustrować ulubioną bajkę, poma-
lować kolorowankę czy zająć się wyci-
nankami. Na zmęczonych czekała sala 
filmowa z projekcją o Gutenbergu, 
a także kawiarenka. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyło się malowanie 
twarzy, zabawa na podłodze interak-
tywnej oraz fotobudka. Można też było 
kupić książkę na kiermaszu, albo sko-
rzystać ze społecznej akcji UWOLNIJ 
KSIĄŻKĘ i wymienić przeczytaną 
książkę na inną.

CAŁE CZYŻYNY CZYTAJĄ 
DZIECIOM trzeba uznać za wielki 
sukces. Być może ta inicjatywa na stałe 
wpisze się do czyżyńskiego kalendarza.

Weronika Szelęgiewicz

Jeszcze w tym roku do budżetu 
miasta mają zostać wprowadzone dwa 
zadania ważne dla Czyżyn. Pierwsze 
dotyczy zagospodarowania terenu przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
14 na osiedlu Dywizjonu 303. Środ-
ki w kwocie 650 tys. zł przeznaczone 
zostaną głównie remont chodników 
znajdujących się w otoczeniu budyn-

ku szkoły. Drugie z zadań pozwoli na 
zagospodarowanie terenu przed Szkołą 
Podstawową nr 155 na osiedlu 2 Pułku 
Lotniczego.

– Zadania zgłoszone zostały prze-
ze mnie w formie poprawek do projektu 
budżetu Krakowa na 2018 rok. Począt-
kowo nie zostały uwzględnione. Jednak 
zgodnie z deklaracją prezydenta Kra-

kowa w najbliższych tygodniach mają 
znaleźć się w budżecie – informuje 
Wojciech Krzysztonek, radny Miasta 
Krakowa i zarazem radny Dzielnicy 
XIV Czyżyny. – W tym roku zostanie 
przeprowadzony też remont generalny 
w Szkole Podstawowej nr 156 przy uli-
cy Centralnej.

(RDXIV)

XXX Liceum Ogólnokształcące 
z osiedla Dywizjonu 303 w Krakowie to 
jedyna szkoła ogólnokształcąca w Pol-
sce, która dzięki prowadzonej innowacji, 
kształci przyszłych tancerzy i aktorów, 
uczących się w klasach o profilu tanecz-
no-teatralnym. Młodzi adepci sztuki łą-
czą naukę w liceum i przygotowania do 
matury z licznymi zajęciami, dzięki któ-
rym rozwijają swoje talenty i pasje ar-
tystyczne. Raz w roku publiczność ma 
okazję docenić ich pracę dzięki pokazo-
wi dyplomowemu, który odbywa się na 
deskach krakowskich teatrów.

W tym roku pokaz odbył się w lu-
tym na deskach Teatru Słowackiego. Te-
atr po raz pierwszy użyczył swojej sce-

ny uczniom XXX LO. Była to uroczysta 
gala. Patronat nad wydarzeniem objął 
marszałek województwa małopolskie-
go Jacek Krupa, przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider 
oraz Rada Dzielnicy XIV Czyżyny.

Pokaz otworzył jeden z najbardziej 
znanych krakowskich artystów Jacek 
Wójcicki, który powitał zgromadzo-
nych kilkoma piosenkami i oddał sce-
nę uczniom czyżyńskiego liceum. Przed 
kulminacyjnym występem klasy trzeciej 
– do muzyki „Czterech pór roku” Anto-
nia Vivaldiego – swoje umiejętności mo-
gli zaprezentować też uczniowie klas dru-
gich zarówno w tańcu towarzyskim, jaki 
i współczesnym. Weronika Szelęgiewicz

Występ dyplomowy klasy trzeciej do muzyki „Czterech pór roku” Antonia Vivaldiego pt. „Historia stworzeń 
bezdomnych” zainspirowany godami flamingów zakończył tegoroczny pokaz. Fot. Adam Krawczyk

Tancerze z XXX Liceum Ogólnokształcącego

Ich dyplomowy pokaz 
co roku zachwyca

Zainteresowanie publiczności wzbudziły występy klas drugich zarówno w tańcu towarzyskim, jaki i współ-
czesnym. Fot. Adam Krawczyk

Tańce przeplatane były scenami brawurowo zagranej komedii dworkowej Ignacego Krasickiego „Krosienka”.
 Fot. Adam Krawczyk

W budżecie dla Krakowa na 2018 rok

Ponad milion złotych dla czyżyńskich szkół

Akcja zakończyła się wielkim sukcesem

Całe Czyżyny czytają dzieciom

Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się też zabawa na podłodze interaktywnej, którą 
zorganizowano w ramach akcji. Fot. Rafał Petryniak
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„Fizyka wszędzie styka”, dlatego warto uczyć się jej w każdym wieku. Najlepiej 
robić to przez zabawę, co już po raz szósty, udowodnią uczestnicy ogólnopolskiego 
„Eksperymentu Łańcuchowego”. Wyzwanie konkursowe polega na zbudowaniu 
urządzenia transportującego metalową kulkę przy wykorzystaniu jak największej 
liczby zjawisk i praw fizyki. W konkursie nie ma limitu wiekowego, a jedyne ogra-
niczenie stanowią: wyobraźnia, czas oraz przestrzeń. Wystarczy zebrać drużynę i do 
31 marca przesłać zgłoszenie. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej 
www.lancuch.if.uj.edu.pl. (red)

Zgłoszenia od konkursu do 31 marca

Eksperyment Łańcuchowy – weź udział

Dzień przed 17. PZU Cracovia 
Maraton nie będzie można się nudzić. 
W sobotę, 21 kwietnia, zostaną zorga-
nizowane już po raz 13. Mini Craco-
via Maraton oraz Cracovia Maraton na 
Rolkach.

Rolkarze pokonają dystans 42 km 
i 195 m. Zawodnicy wystartują z dep-
taku przy al. 3 Maja. Tam też będzie 
znajdować się meta. Trasa prowadzi 
wokół Błoń Krakowskich  i liczy 12 
okrążeń.  Należy ją pokonać maksy-
malnie w trzy godziny. Limit zgło-
szeń to 500 osób. W rywalizacji mogą 
wziąć udział ci, którzy do 21 kwietnia 
ukończą 16 lat. Niepełnoletni muszą 
posiadać pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych. Szczegółowe 
informacje i zapisy na stronie interne-
towej wydarzenia www.pzucracovia-
maraton.pl.

Z kolei Mini Cracovia Maraton im. 
Piotra Gładkiego to trasa o długości 

21 kwietnia w sobotę

Możesz pobiec albo pojechać na rolkach

Fot. MCH/ZIS, Michał Klag 

4,2 km wiodącą wokół Błoń Krakow-
skich. Na pokonanie 1/10 dystansu ma-
ratońskiego uczestnicy będą mieli 45 
minut. Start o godz. 14. Bieg odbywa 
się dla uczczenia pamięci triumfato-
ra IV edycji krakowskiego maratonu, 
który jako pierwszy (i jedyny dotych-
czas) Polak wygrał Cracovia Maraton, 
a dwa tygodnie później tragicznie zgi-
nął w wypadku drogowym. W tym roku 
limit startujących to 1500 zawodników. 
W Mini Cracovia Maraton mogą wziąć 
udział osoby, które do 21 kwietnia ukoń-
czą 12 lat. Każdy kto przekroczy linię 
mety otrzyma pamiątkowy medal. Dla 
najlepszych w klasyfikacji generalnej  
i w kategoriach wiekowych przewidzia-
ne są nagrody. Zapraszamy również całe 
rodziny – najliczniejsza z nich także zo-
stanie udekorowana. Szczegółowe in-
formacje i zapisy na stronie internetowej 
biegu (www.pzucracoviamaraton.pl.). 

(UMK, red)

W 2018 roku 23 niedziele bez handlu

Kiedy nie zrobimy zakupów
Za nami pierwsza w tym roku tzw. 

niedziela bez handlu. Zgodnie z obo-
wiązującą od marca ustawą do końca 
roku ograniczenie dotyczy wybranych 
niedziel, w całym 2018 roku będzie 
ich 23. Zakaz nie obowiązuje w pierw-
szą i ostatnią niedzielę miesiąca, chyba, 
że w tym dniu przypada święto. Nowe 
uwarunkowanie prawne przewiduje 
ponad 30 wyjątków.

To nowa sytuacja zarówno dla 
klientów, jak i handlowców. Nie ozna-
cza to jednak, że w wolną od handlu 
niedzielę nie będzie można zrobić żad-
nych zakupów, a galerie handlowe będą 
zamknięte.

Zakaz nie dotyczy m.in. aptek, 
kwiaciarni, stacji benzynowych, 

sklepów, w których sprzedawać 
będą sami właściciele lub ich ro-
dzina.

Otwarta będzie część gale-
rii handlowych, przede wszystkim 
te, na terenie których znajdują się 
kina, restauracje i kawiarnie, punk-
ty usługowe, apteki. Niektóre z nich 
wydłużają godziny pracy w dni po-
przedzające niedzielę bez handlu, np. 
Bonarka City Center w piątki i sobo-
ty zamiast do 21 otwarta będzie do 
22. Z kolei Galeria Krakowska dzia-
łać będzie w niezmienionych godzi-
nach, decyzję dotyczącą działalności 
handlowej pozostawiając swoim na-
jemcom. Natomiast Galeria Brono-
wice w niehandlowe niedziele ma być 

zamknięta, możliwe będzie jedynie 
skorzystanie ze znajdującego się w jej 
obiektach klubu fitness.

Zmiany w organizacji pracy zapo-
wiadają także przedstawiciele najwięk-
szych sieci i dyskontów spożywczych. 
Zakładają one m.in. wydłużenie godzin 
pracy w soboty, wcześniejsze rozpoczy-
nanie pracy w poniedziałki czy pracę 
w godzinach nocnych.

Najbliższe miesiące pokażą, jak 
do nowej rzeczywistości dostosują się 
klienci i handlowcy. Przyniosą też za-
pewne pierwsze skutki obowiązywa-
nia ustawy, która jak wiadomo zakła-
da zakaz handlu w każdą niedzielę już 
w 2020 roku.

(red)

Niedziele z ograniczeniami w handlu w 2018 roku
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§	17 marca godz. 19.00 – Kościół Miłosierdzia Bożego (os. Na Wzgórzach 1a)
 MUZYCZNE SPOTKANIA NA WZGÓRZACH KRZESŁAWIC-

KICH: KONCERT PASYJNY. Trzon koncertu to organowe improwiza-
cje, które w połączeniu z krótkimi rozważaniami nawiązującymi do siedmiu 
ostatnich fraz, jakie wypowiedział Chrystus na Krzyżu, stworzą muzyczno-
-poetyckie obrazy. Wykonawcami będą: prof. Tomasz Adam Nowak – organi-
sta, absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Joachima 
Grubicha, studiów organowych w Monachium u Franza Lehrndorfera, Am-
sterdamie u Ewalda Kooimana oraz w Paryżu u Marie-Claire Alain, oraz kra-
kowski aktor Przemysław Branny. Wstęp wolny.

§	7 kwietnia godz. 19.00 – Teatr Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25)
 54. NOWA HUTA. DLACZEGO NIE?! – Andrzej i Maja Sikorowscy – 

KONCERT DLA PÓŁ NADZIEI. Przed i po koncercie odbędzie się kwesta 
na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Bezpłatne zaproszenia można 
odbierać od 26 marca br. w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Zgo-
dy 1); Biurze Poselskim Posła Ireneusza Rasia (os. Złotej Jesieni 6/34); Punkcie 
Informacji Miejskiej (ul. św. Jana 2).

§	NOWOHUCKA AKADEMIA SENIORA (os. Centrum A 6a):
– 19 marca godz. 15.00 – Wykład “Mikroby na Wawelu”. Wstęp wolny.
– 9 kwietnia godz. 15.00 – Gośćmi będą Teresa i Andrzej Walczak, podróżują-

cy kamperem przez świat. Po spędzeniu w drodze ponad 5 lat i przejechaniu 
przez 42 kraje, deklarują, że dopóki los ich nie zatrzyma – podróż będzie trwała. 
Wstęp wolny.

– 23 kwietnia 15.00 – Właściwości lecznicze miodu – spotkanie z pszczelarzem. 
Wstęp wolny.

KONKURS PLASTYCZNY NA ILUSTRACJĘ DO LEGENDY NOWO-
HUCKIEJ (IX edycja)

Dla uczniów klas I-III nowohuckich szkół podstawowych. Termin nadsy-
łania prac 18 maja br.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wernisaż odbędzie 16 czerwca w Klu-
bie Kuźnia (os. Złotego Wieku 14) w czasie Święta Kuźni i rodzinnego festynu 
plenerowego.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do bliższego poznania Nowej Huty, 
w której się urodziły czy mieszkają. Nowa Huta jest najmłodszą dzielnicą Krakowa, 
zbudowaną w drugiej połowie XX wieku. Powstała jednak na terenach dawnych 
podkrakowskich wsi. Miejscowości te, takie jak Mistrzejowice, Mogiła, Czyżyny, 
Bieńczyce, Krzesławice, Branice itp. posiadały niemal tysiącletnie dzieje, własną 
kulturę, folklor i obyczaje, podania i legendy. Niektóre z nich weszły do skarbnicy 
naszej kultury, jak np. legenda o Wandzie. 

Uczestnicy mają wykonać ilustrację do wybranej legendy nowohuckiej (Dwaj 
lotnicy, Tatarski Ikar, Książę czyżyków opracowane przez Ryszarda Dzieszyńskiego) 
zamieszczonej na stronach internetowych: kuznia.edu.pl i biblioteka.kuznia.edu.pl 

§	do 17 marca – ARTzona OKN (os. Górali 4)
 FESTIWAL KOBIET – warsztaty, spotkania, wydarzenia dla kobiet. Więcej 

o wydarzeniach w ARTzonie na: www.artzona.okn.edu.pl, wstęp wolny
§	10–22 maja 
 23. NOWOHUCKA WIOSNA MUZYCZNA – koncerty, wydarzenia mu-

zyczne, wstęp wolny

Kino Studyjne Sfinks os. Górali 5, tel. 12 644 24 65, kinosfinks.pl 
§ Poniedziałek (raz w miesiącu) godz. 19.00 – DOKUMENT W SFINKSIE 

– Simple live – seanse filmów dokumentalnych. Wstęp wolny.
§ Wtorki (dwa razy w miesiącu) godz. 11.30 – SEANS Z MALUSZKIEM: 

dopołudniowe projekcje filmów dla rodziców wraz z małymi dziećmi na sali. 
Bilety: 10 zł.

§ Wtorki godz. 14.30 – KLUB FILMOWY SENIORA: projekcie filmów 
z bieżącego repertuaru kina dla seniorów (60+). Bilety: 10 zł. 

§ DKF Kropka: seans dobrego kina z dyskusją, repliki festiwali, spotkania z twór-
cami, happeningi, a także przeglądy filmów fabularnych, animacji i dokumen-
tów. Bilety: 12 zł.
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
ul. Miśnieńska 58 (os. Tysiąclecia), tel./fax: 12 648-96-18
Biuro czynne: poniedziałek – piątek 11.00 – 15.30 (piątek bez przyjmowania stron)
e-mail: rada@dzielnica15.krakow.pl, www.dzielnica15.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XV – Mistrzejowice

KLUB MIRAGE os. Boh. Września 26, tel. 12 645 72 09 
■ 15 marca godz. 17.00 – SZLACHETNE ZDROWIE: Etyka reklamy 

leków i suplementów diety – cykl wykładów i warsztatów z zakresu edukacji 
prozdrowotnej dotyczących najczęstszych chorób i ich profilaktyki. Na marco-
wym spotkaniu poruszony zostanie temat etyki w reklamie leków. Kto sprawuje 
nadzór nad reklamą leków i suplementów diety? Co może się znaleźć w rekla-
mie i czy można reklamować wszystkie leki? Na te i inne pytania odpowie spe-
cjalista. Wstęp wolny.

■ 22 marca godz. 16.00 – SPOTKANIE WIELKANOCNE W KLUBIE 
SENIORA

 Nie zabraknie symbolicznego dzielenia się jajkiem, tradycyjnych, wielkanoc-
nych potraw oraz wspólnych życzeń. Spotkanie rozpocznie koncert muzyki 
wielkanocnej w wykonaniu trio smyczkowego. Wstęp wolny za zaproszeniami 
– do odbioru w Klubie.

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 
os. Zgody 1, tel. 12 644 24 32
Dział Imprez i Promocji 
tel.: 12 644 68 10 wew. 23, ww.krakownh.pl

Klub Kuźnia os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, www.kuznia.edu.pl 
■ 16 marca godz. 18.30 – Zdrowie na start! Oddech – jak oddychać, żeby popra-

wić stabilizację kręgosłupa. Wstęp wolny.
■ 23-24 marca – Wielkanocny Bazarek Miłośników Rękodzieła Artystyczne-

go. Wstęp wolny.
■ 24 marca godz. 11.00-13.30 – Rodzinkowo – warsztaty „Rodzinne malowa-

nie” i „Wiosenna rabatka”. Wstęp 1/5 zł.
■ 24 marca godz. 11.00-14.00 – Szafing – w trakcie: przekaźnik książkowy oraz 

kiermasz książek od złotówki. Wstęp wolny.
■ Literacki Wtorek Czytelników – wstęp wolny:

– 27 marca godz. 18.00 – artystyczne i komercyjne przekształcenia baśni 
w kulturze współczesnej

– 24 kwietnia godz. 18.00 – współczesna literatura amerykańska
■ 19, 26 kwietnia godz. 17.30 – Spotkanie z bohaterami bajek angielskich dla 

przedszkolaków.
■ 10 kwietnia godz. 18.00 – DKK: Joyce Carol Oates: „Przeklęci”. Wstęp wolny.
■ 12 kwietnia godz. 15.00 – Poznajemy Świat w Bibliotece: Berlin. Spotkanie 

młodych podróżników. Wstęp wolny.
■ Koncerty Mistrzejowickie – (Kościół pw. św. M.M. Kolbego, os. Tysiąclecia 

86) – wstęp wolny:
– 15 kwietnia godz. 18.00 – Koncert Wielkanocny
– 13 maja godz. 18.00 – Koncert Cracovia Mundi

OŚRODEK KULTURY IM. C.K. NORWIDA
os. Górali 5, tel. 12 644 27 65
www.okn.edu.pl

Rada Dzielnicy XV zachęca 
wszystkich mieszkańców Mistrzejowic 
do udziału w kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Wnioski można zło-
żyć wyłącznie drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem narzędzia internetowe-
go uruchomionego w okresie od 1 do 31 
marca br. na stronie www.budzet.kra-
kow.pl. W celu złożenia wniosku nale-
ży zarejestrować się w platformie (bądź 
zalogować w przypadku osób, które gło-
sowały w  ramach IV edycji BO) oraz 
uzupełnić formularz internetowy zgło-
szenia projektu. Aby projekt mógł być 
uznany za kompletny, obowiązkowe jest 
dostarczenie przez wnioskodawcę za-
łącznika, jakim jest lista poparcia. Lista 

poparcia musi zostać podpisana, przez 
co najmniej 15 mieszkańców Krakowa 
zarówno w przypadku projektów ogól-
nomiejskich, jak i dzielnicowych. Mi-
nimalna wartość jednego projektu wy-
nosi 2 500 zł, natomiast maksymalna to 
80 000 zł.

Łączna kwota przeznaczona 
na realizację zadań o charakterze 
dzielnicowym w ramach tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego w Mi-
strzejowicach wynosi 166  900 zł (w 
tym 100 000 zł uchwalone przez Radę 
Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz do-
datkowa kwota przyznana przez pre-
zydenta Miasta Krakowa w wysokości 
66 900 zł).

Podczas tegorocznej edycji po raz 
kolejny w dni robocze w  godzinach 
7.30-15.30 uruchomiona została info-
linia pod nr 12 616 11 11.

W ramach działania infolinii moż-
na:
– uzyskać ogólną informację na te-

mat Budżetu Obywatelskiego mia-
sta Krakowa,

– dowiedzieć się więcej na temat spo-
tkań z mieszkańcami, które są orga-
nizowane przez Urząd Miasta Kra-
kowa,

– otrzymać pomoc przy problemach 
związanych z logowaniem do plat-
formy Budżetu Obywatelskiego.

(RDXV)

Budżet Obywatelski 2018 w Mistrzejowicach

Zgłoszenia projektów do 31 marca

W styczniu br. zakończyła się prze-
budowa ulicy Reduta. W miejscu istnie-
jącego mostu na potoku Sudół Domini-
kański powstał nowy, szerszy i o większej 
nośności. Przebudowa poprawiła prze-
jazd między Nową Hutą a Prądnikiem 
Czerwonym i dojazd do Cmentarza Ba-
towickiego. Odciążone zostały wąskie 
osiedlowe uliczki Sabały i Marchołta, 
którymi wcześniej poruszali się kierowcy. 

Zakres prac obejmował budowę 
i przebudowę ulicy Reduta na długości 
ponad 1 200 metrów, a także budowę 
potrzebnej infrastruktury technicznej, 
tj. kanalizacji deszczowej oraz oświe-
tlenia. Dodatkowo w trakcie przebudo-
wy powstały nowe chodniki o łącznej 
powierzchni 5 000 metrów kwadrato-
wych oraz ścieżka rowerowa o długo-
ści 800 metrów. Zostało utworzonych 
ponad 100 nowych miejsc parkingo-

Łatwiejszy przejazd z Nowej Huty na Prądnik

Ulica Reduta wydłużona i poszerzona

Fot. ZIKiT

wych (głównie przy Cmentarzu Bato-
wickim). 

Inwestycja kosztowała około 12 mi-
lionów złotych. (ZIKIiT, red)

Wniosek Rady Dzielnicy

Oświetlenie  
w Parku Tysiąclecia

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowi-
ce złożyła wniosek do Zarządu Zie-
leni Miejskiej w Krakowie o wymianę 
opraw oświetleniowych na terenie Par-
ku Tysiąclecia na oprawy ledowe z bia-
łym światłem, co ma na celu poprawę 
komfortu i bezpieczeństwa użytkowni-
ków parku.

Radni zwracają uwagę, że teren ten 
jest gęsto porośnięty prawie 50-letnimi 
drzewami i krzewami, co w wielu miej-
scach powoduje znaczne ogranicze-
nie widoczności. Obecne żółte światło 
z kulistych opraw oświetleniowych nie 
zapewnia dostatecznej jasności. Nocą 
w parku dochodzi do dewastacji i ak-
tów wandalizmu.  (UMK, red)

28 lutego br. w porządku obrad 
Rady Miasta Krakowa znalazł się punkt 
dotyczący przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Mistrzejo-
wice – Północ”

Z analizy rejestru wniosków o spo-
rządzenie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego lub ich 
zmianę prowadzonego zgodnie z art. 31 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wynika, że dla 
obszaru objętego analizą złożono trzy 
wnioski o sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Wnioski te zostały złożone w dniach 
17 lipca 2014 roku oraz 12 października 
2015 roku przez Radę i Zarząd Dzielni-
cy XV Mistrzejowice (obejmowały cały 

Plan miejscowy „Mistrzejowice – Północ”

Obejmie północną część Dzielnicy XV
obszar analizy), a także przez osobę fi-
zyczną 3 listopada 2017 roku (obejmo-
wał obszar osiedli Piastów i Bohaterów 
Września).

Obszar miasta, który objęty ma 
być planem, położony jest w północ-
nej części Krakowa, przy granicy mia-
sta z gminą Zielonki i stanowi północny 
fragment Dzielnicy XV Mistrzejowice. 
W ostatnich latach na terenie tym po 
obu stronach ulicy Piasta Kołodzieja in-
tensywnie rozwija się wielorodzinna za-
budowa mieszkaniowa. Wieloetapowe 
inwestycje realizowane są po północnej 
stronie fortu 48a „Mistrzejowice”, na te-
renach poprzemysłowych na zachód od 
budynku Urzędu Skarbowego, a także 
w rejonie planowanej pętli tramwajowej.

 (red)

Ruszył program pilotażowy, dzięki 
któremu do ośmiu krakowskich żłob-
ków samorządowych trafiły oczysz-
czacze powietrza. Urządzenia zostały 
zamontowane w tych placówkach za 
zgodą rodziców. W ramach pilotażo-
wego programu oczyszczacze powietrza 
funkcjonują w ośmiu krakowskich żłob-
kach. Jednym z nich jest zlokalizowany 
na terenie Mistrzejowic Żłobek Samo-
rządowy nr 6 na osiedlu Piastów.

Przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty zakupu i montażu oczyszczaczy 
do wybranych placówek brano pod uwa-
gę nie tylko ich cenę czy okres obsługi 
gwarancyjnej, ale i wszystkie istotne 
informacje dotyczące zarówno samych 

Oczyszczacz powietrza w żłobku na osiedlu Piastów

Miejski program pilotażowy
urządzeń, jak i firm, które je dostarczają, 
a zwłaszcza ich doświadczenie w mon-
tażu i serwisowaniu oczyszczaczy.

Jeszcze w tym sezonie grzewczym 
planowane jest przeprowadzenie we-
ryfikacji skuteczności działania urzą-
dzeń w warunkach rzeczywistych. Wy-
niki będą podstawą do podejmowania 
dalszych decyzji w sprawie wyposaża-
nia pozostałych krakowskich placówek 
edukacyjnych w oczyszczacze.

Przypomnijmy, w tegorocznym bu-
dżecie miasta na zakup oczyszczaczy 
zarezerwowano 6 mln zł, dalszy plan 
zakupu urządzeń będzie uzależniony 
od weryfikacji ich działania.

(UMK)
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Zdrowie i Uroda

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Produkty, które wspomagają odporność
Świadomość żywieniowa Polaków wzrosła w ostatnich la-

tach. Jednym z czynników wpływających na ten pozytywny 
trend jest chęć prowadzenia zdrowego trybu życia. Moda na łą-
czenie aktywności fizycznej z przestrzeganiem zbilansowanej 
diety przyczyniła się do upowszechnienia produktów wspiera-
jących naszą odporność. Coraz więcej świadomych konsumen-
tów zdaje sobie sprawę ze zbawiennego wpływu racjonalnego 
odżywiania na organizm. Sięganie po witaminy oraz nienasy-
cone kwasy tłuszczowe zawarte w żywności to pro-
sta i skuteczna profilaktyka w przypadku wielu dole-
gliwości. Regularne i zdrowe jedzenie zmniejsza też 
ryzyko przeziębienia czy grypy. Produkty pocho-
dzenia naturalnego są łatwo przyswajalne i pozba-
wione zbędnych substancji konserwujących. Dzię-
ki temu można je włączyć do codziennej diety bez 
obaw o jakość i wpływ zawartych składników.

Świeże owoce – źródło witaminy C
W okresie obniżonej odporności szczególne znaczenie ma 

przyjmowanie odpowiedniej dawki witamin. Owoce są wspa-
niałym źródłem witaminy C, odpowiedzialnej za budowanie 
naturalnej bariery ochronnej organizmu. Z tego względu warto 
włączyć do diety np. kiwi, cytrynę oraz grejpfruta. Są to owo-
ce nie tylko zdrowe, lecz także niskokaloryczne. Prawdziwymi 
bombami witaminowymi są również warzywa, między innymi 
brokuł czy jarmuż. Wspomagają pracę układu odpornościowe-
go, posiadają właściwości antynowotworowe, a do tego pięknie 
prezentują się na talerzu jako dekoracja obiadowych dań.

Co zamiast owoców?
Alternatywą dla świeżego jarmużu mogą być ekologicz-

ne chipsy z jarmużu. Tą zdrową przekąskę można wygodnie 
zabrać do pracy lub wzbogacić o dodatkowe składniki wedle 
uznania. Znakomitym sposobem na dostarczenie organi-
zmowi witamin jest picie soków owocowych do śniadania lub 
w trakcie dnia. Do najzdrowszych należą soki tłoczone ze świe-
żych owoców ekologicznych.

Warzywa cebulowe źródłem siarczków organicznych
Do warzyw cebulowych zalicza się: cebulę, czosnek, por 

i szczypiorek. Poza związkami siarkowymi zawierają one tak-
że witaminy C, A, E, a także witaminy z grupy B, składniki 
mineralne: siarkę, selen, magnez, żelazo oraz olejki eteryczne. 

Czosnek i cebula zawierają fitoncydy, które wykazują działanie 
bakteriobójcze i grzybobójcze. Obecna w czosnku allicyna - 
odpowiada też za jego charakterystyczny zapach.

Kiszonki
Kiszenie jest naturalną metodą konserwowania żywności, 

w wyniku której cukry proste ulegają rozkładowi do kwasu mle-
kowego. Kwas mlekowy stwarza idealne warunki dla rozwoju 

korzystnych bakterii jelitowych. Ponadto zapobiega 
on rozwojowi bakterii gnilnych. Taka zmiana w mi-
kroflorze jelit dobrze wpływa na odporność. Wspo-
mniane bakterie (tzw. szczepy probiotyczne) wy-
twarzają podczas fermentacji witaminę C, dlatego 
też kiszonki zawierają o wiele więcej tej witaminy 
niż produkt surowy, niepoddany kiszeniu. 

Bardzo ważne, aby nie mylić kapusty kiszonej 
z kapustą kwaszoną. Są to dwa produkty o zupełnie 

innych wartościach prozdrowotnych. Kapusta kiszona 
powstaje w wyniku fermentacji mlekowej i zawiera dobroczyn-
ne bakterie kwasu mlekowego, a jej kwaśność podlega zmianom 
wraz długością kiszenia. Natomiast kapusty kwaszonej nie pod-
dano fermentacji mlekowej, nie zawiera też korzystnych bakte-
rii. Jej kwaśny smak to jedynie efekt dodatku octu i cukru.

Produkty bogate w cynk
Cynk chroni organizm przed szkodliwym wpływem wol-

nych rodników. Ponadto uczestniczy w dojrzewaniu i funkcjo-
nowaniu limfocytów T. Niedobór cynku zwiększa podatność na 
infekcje, powoduje osłabienie wzrostu, trudniejsze gojenie się ran 
oraz brak łaknienia. Do produktów bogatych w cynk zalicza się 
głównie ostrygi, wołowinę i inne czerwone mięsa. Nasiona ro-
ślin strączkowych, orzechy, szpinak, szparagi oraz produkty peł-
noziarniste także stanowią dobre źródło tego mikroelementu.

Kwasy omega-3 i omega-6  – ich wpływ na organizm
Naturalnymi wspomagaczami odporności są również nie-

nasycone kwasy omega-3 oraz omega-6. Wspierają one tworze-
nie hormonów przeciwzapalnych, utrudniając tym samym za-
infekowanie organizmu i rozwinięcie się choroby. Produktami 
bogatymi w korzystne dla zdrowia kwasy tłuszczowe nienasy-
cone są przede wszystkim oleje z określonych gatunków ryb oraz 
oleje roślinne. W czołówce olejów rybnych znajduje się tran, na-
tomiast wśród popularnych produktów pochodzenia roślinnego 
prym wiedzie olej lniany. Zaledwie dwie łyżeczki oleju lnianego 
wystarczą do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania na kwa-
sy omega. Aby olej zachował swoje cenne wartości odżywcze, 
należy spożywać go na zimno, najlepiej w trakcie posiłku. Warto 
wiedzieć, że regularne stosowanie pozwala też obniżyć poziom 
cholesterolu we krwi, wspiera procesy trawienne oraz poprawia 
kondycję skóry i włosów. Zastrzyk kwasów omega-3 zapewnią 
również nasiona chia, cenione ze względu na wysoką zawartość 
magnezu, żelaza i cynku. Biovert

Co trzeci Polak sądzi, że metodą 
pobrania szpiku jest… punkcja kręgo-
słupa. Takie są wyniki badania TNS 
Polska dla Fundacji DKMS „No-
wotwory krwi i idea dawstwa szpi-
ku i  komórek macierzystych oczami 
Polaków”. A to mit! Chociaż dzia-
łania edukacyjne na temat idei daw-
stwa szpiku są w Polsce prowadzone 
od wielu lat, to wciąż istnieje potrzeba 
poszerzania świadomości w tym ob-
szarze. Oto pięć mitów na temat daw-
stwa szpiku i komórek macierzystych.

1 Szpik pobiera się  
z kręgosłupa
Mit! Jak tłumaczy dr Tigran 

Torosian, lekarz hematolog i Dyrek-
tor Medyczny Fundacji DKMS, po-
branie szpiku nie ma nic wspólnego 
z kręgosłupem.
– W 80 procentach przypadków komórki 
macierzyste do transplantacji pobiera się 
z krwi obwodowej. Procedura wygląda 
podobnie, jak oddawanie krwi – tłuma-
czy dr Torosian – Pozostałe 20 procent 
przypadków to pobrania szpiku. Ale nie 
z kręgosłupa, tylko z talerza kości bio-
drowej. To najbardziej bezpieczne miej-
sce do przeprowadzenie zabiegu, ponie-
waż w pobliżu nie znajdują się żadne 
narządy, który mogłyby być zagrożone. 
Pobrania dokonuje się w znieczuleniu 
ogólnym, a więc dawca nic nie czuje.

2 Oddawanie szpiku boli
Mit! Ból odczuwany podczas 
pobrania szpiku i komórek ma-

cierzystych jest niewielki i w większo-
ści przypadków związany z igłami do 
pobrania krwi. Natomiast, jeśli ktoś 
bardzo boi się igieł – faktycznie powi-
nien zastanowić się dwa razy nad reje-
stracją jako dawca. Jednak na każdym 
etapie procedury zadbano o to, aby ból 
był jak najbardziej zminimalizowany. 
Co może wywołać potencjalny ból? 
Przy metodzie pobrania z krwi obwo-
dowej – zastrzyki podskórne z czynni-
kiem wzrostu, które stosuje się przed 
procedurą w celu zwiększenia liczby 
krwiotwórczych komórek macierzy-
stych w krwioobiegu. Jednak są to tak 
małe igły i większość dawców samo-
dzielnie je sobie aplikuje. Mogą się 
w tym czasie pojawić objawy grypo-
podobne, np. bóle głowy czy mięśnio-
wo-stawowe. Potencjalnie zaboleć 
może także założenie dwóch dożyl-
nych dojść w obydwa przedramiona, 
po wkłuciu – ból znika. Przy metodzie 
pobrania z talerza kości biodrowej 
dawca nie musi przyjmować żadnych 
zastrzyków. W czasie zabiegu jest pod 
narkozą, więc nie czuje żadnego bólu. 
A po pobraniu?
– Ten ból można porównać do bólu po 
uderzeniu się w kant szafki i da się go 
przeżyć bez środków przeciwbólowych – 
mówi Bożena, dawczyni. 

3 Jak oddam szpik, kiedyś 
może mi go zabraknąć
Mit! Organizm dawcy odbu-

dowuje szpik i komórki macierzyste 
w ciągu około 2 tygodni. Nie ma więc 
obaw, że go zabraknie. Istnieje rów-
nież lęk, że jeśli odda się szpik jed-
nej osobie, nie będzie można go od-

dać komuś innemu, np. z rodziny. To 
również nieprawda. Dawcą szpiku 
można być wielokrotnie. Jednak, dla 
bezpieczeństwa, dawca, który oddał 
komórki macierzyste jest zarezerwo-
wany dla pacjenta przez okres dwóch 
lat na wypadek nawrotu choroby lub 
konieczności ponownego oddania ko-
mórek z powodu odrzucenia przesz-
czepienia. Dotyczy to jednak dawstwa 
szpiku dla osób niespokrewnionych, 
dawstwo rodzinne podlega nieco in-
nym kryteriom i jest rozpatrywane in-
dywidualnie przez lekarzy.

4 Oddanie szpiku oznacza 
długi pobyt w szpitalu
Mit! Procedura pobrania ko-

mórek macierzystej z krwi obwodo-
wej trwa ok. 4-5 godzin, a po jej za-
kończeniu dawca może o własnych 
siłach wrócić do domu. W niektó-
rych przypadkach konieczne jest po-
wtórzenie pobrania – jeśli organizm 
dawcy nie wytworzył wystarczającej 
liczby komórek. Zabieg wykonuje 
się następnego dnia i trwa zazwyczaj 
o połowę krócej. Nie ma potrzeby zo-
stania na noc w szpitalu, dawca może 
nocować w domu lub hotelu. W przy-
padku pobrania z talerza kości bio-
drowej, ze względu na znieczulenie 
ogólne, dawca z reguły przyjmowany 
jest do kliniki pobrania na jeden dzień 
przed zabiegiem i pozostaje tam oko-
ło 2–3 dni. Sam zabieg trwa ok. 60 
minut. Gdzie odbywa się pobranie? 
Fundacja DKMS zawsze stara się, aby 
pobranie miało miejsce jak najbliżej 
miejsca zamieszkania dawcy, ale osta-
tecznie o tym, gdzie się odbędzie de-
cyduje dostępność miejsc w klinikach 
pobrania. W sytuacji, gdy konieczny 
jest dojazd do kliniki, Fundacja zaj-
muje się organizacją logistyczną.

5 Dawstwo szpiku wiąże 
się z wysokimi kosztami 
dla dawcy

Mit! Dawca nie ponosi żadnych kosz-
tów finansowych, związanych z odda-
waniem szpiku. Poświęca jedynie swój 
czas. Koszty badań genetycznych, pod 
kątem zgodności tkankowej pokrywa 
ośrodek, w którym rejestruje się dana 
osoba. Podobnie jest z kosztami ba-
dań, a także całą logistyką związaną 
z przygotowaniem dawcy do zabiegu 
– wszystkie koszty, które ponosi są mu 
zwracane lub otrzymuje na nie fundu-
sze od razu. Dawcy przysługuje także 
zwolnienie lekarskie płatne w 100%, 
w czasie przygotowywania do pobra-
nia komórek macierzystych lub szpi-
ku kostnego oraz w trakcie samego 
pobrania.
Fundacja DKMS prowadzi obecnie 
projekt edukacyjny „Naszpikuj się 
wiedzą”, który ma zwiększać świado-
mość i wiedzę na temat idei dawstwa 
szpiku. 
Pamiętajmy, lek na nowotwory krwi 
każdy nosi w sobie i może zarejestro-
wać się jako potencjalny dawca szpi-
ku dając tym samym komuś szansę na 
nowe życie.
Więcej informacji o  Fundacji 
DKMS na stronie www.dkms.pl.

(UMK, red)

Naszpikuj się wiedzą

Pięć mitów na temat 
dawstwa szpiku
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Nieprzerwanie od dziewiętnastu 
lat w marcu, w Zespole Szkół Gastro-
nomicznych nr 1 z osiedla Złotej Jesie-
ni w Krakowie, odbywa się Małopolski 
Konkurs Szkół Gastronomicznych. Te-
goroczna XIX edycja konkursu przebie-
gała pod hasłem „Na królewskim sto-
le”. W konkursie uczestniczyli również 
uczniowie ze szkół z Gruzji, Francji, 
Słowacji, a nawet Chin. Uroczysta gala 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
odbyła się 3 marca br. W każdej z trzech 
konkursowych kategorii: kelner, barman 
i kucharz nagrodzone zostały trzy naj-
lepsze osoby lub zespoły. W trakcie trwa-
nia uroczystości była również okazja, aby 
obejrzeć mistrzowski pokaz barmański 
czy spróbować nagrodzonych dań.

Przypomnijmy, od 60 lat szkoła nie-
przerwanie kształci nowe pokolenia ku-
charzy i kelnerów, którzy opuszczając 
szkole mury podbijają świat smakiem 
przygotowywanych potraw. Powstała 
w 1957 roku z inicjatywy pana Micha-

XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych 

Wizytówką i znakiem  
rozpoznawczym  
bieńczyckiej placówki

Uczniowie ze szkoły z Gruzji otrzymali Nagrodę Publiczności za najładniej nakryty stół.  Fot. RDXVI

Nikola Rataj i Anna Gąska z ZSG nr 1 otrzymały wyróżnienia w kategorii kelner. Fot. RDXVI

ła Osieckiego, dyrektora Zespołu Szkół 
Elektrycznych pn. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Gospodarcza i funkcjonowa-
ła, jako Wydział Gospodarczy o profilu 
gospodarstwo domowe i zbiorowe przy 
tejże szkole, na osiedlu Szkolnym 26. 
Z inicjatywy następnego dyrektora Zdzi-
sława Dudy rozpoczęto prace budowla-
ne nowego obiektu szkolnego na osiedlu 
Złotej Jesieni 16. Zakończono je w 1969 
roku, tak iż rok szkolny 1969/70 nauczy-
ciele i młodzież powitali już w nowym, 
jasnym i przestronnym budynku. Szkoła 
na mocy decyzji Krakowskiego Kuratora 
Oświaty i Wychowania z 1 września 1972 
roku została przekształcona w zbiorczy 
Zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół 
Gastronomicznych nr 1, w skład którego 
wchodziły wówczas: Technikum Gastro-
nomiczne, Zasadnicza Szkoła Zbiorcza 
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Do-
kształcająca. W czasie kolejnych lat roz-
rastała się tak, aby sprostać nowym po-
trzebom i wyzwaniom. (red)

W tym roku Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce przeznaczyła 
na dzielnicowy Budżet Obywatelski 100 000 zł. Kwota zosta-
nie jednak powiększona o 63 100 zł z Budżetu Miasta Krako-
wa. Łącznie mieszkańcy mają do rozdysponowania 163 100 zł. 
Przypomnijmy, w ubiegłym roku Bieńczyce jako jedyna dziel-
nica w Krakowie nie przeznaczyła żadnej kwoty na ten cel.

- Zmiany w systemie głosowania oraz drobne w sposobie fi-
nansowania sprawiły, że tym razem Bieńczyce będą uczestniczyć 

w tym projekcie. – wyjaśnia zmianę decyzji Rady w stosunku do 
2017 r. Andrzej Buczkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy 
XVI Bieńczyce. – Czekamy na pomysły mieszkańców i zachęcamy 
do jak największej aktywności.

Do 31 marca można zgłaszać swoje propozycje. Mi-
nimalna wartość jednego zgłoszonego projektu to 2 500 zł, 
a maksymalna to 80 000 zł. 

(red)

Budżet Obywatelski 2018 

W tym roku także w Bieńczycach

W tegorocznym budżecie Miasta 
Krakowa znalazło się wiele istotnych za-
dań infrastrukturalnych, o których reali-
zację wnioskowała Rada Dzielnicy XVI. 

Jak zwykle inwestycje nie ominą 
placówek edukacyjnych. Dzieci i mło-
dzież otrzymają nowe boiska do gry 
w piłkę siatkową i koszykówkę przy 
Szkole Podstawowej nr 101 oraz boisko 
do gry w piłkę ręczną przy SP nr 86 na 
osiedlu Jagiellońskim. Trwa przetarg na 
prace termomodernizacyjne budynków 
Szkół Podstawowych nr 92 na osiedlu 
Kalinowym i 100 na osiedlu Albertyń-
skim. W kolejce na ogłoszenie przetargu 
czekają następne szkoły, tj. SP nr 101 na 

osiedlu Jagiellońskim i 104 na osiedlu 
Wysokim. 

W bieżącym roku wyremontowana 
zostanie nawierzchnia ulicy Uniwersa-
łu Połanieckiego oraz bardzo ważnej dla 
mieszkańców, prowadzącej nad Zalew 
Nowohucki ulicy Bulwarowej. Zostanie 
także wykonany remont Plant Bieńczyc-
kich, od ulicy Szajnowicza-Iwanowa do 
ulicy Dunikowskiego. Prace obejmą od-
nowienie alejek, infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej oraz rewitalizację zieleni.

W Bieńczycach zmodernizowa-
ne będzie oświetlenie parkowe i ulicz-
ne na terenie osiedli Złotej Jesieni, Wy-
sokiego oraz na Rondzie Gen. Maczka. 

Rada Dzielnicy stara się także o środki 
na dokończenie wymiany opraw oświe-
tleniowych na Plantach Bieńczyckich, na 
obszarze obejmującym teren osiedli Ka-
zimierzowskiego, Jagiellońskiego oraz 
Przy Arce.

Z kolei przy stawie znajdującym się 
przy ulicy Kaczeńcowej wykonany zo-
stanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej 
pomost do obserwacji natury. Natomiast 
przed samymi wakacjami – a być może 
jeszcze wcześniej – skorzystać będzie 
można z inhalacji w zlokalizowanej na 
terenie dzielnicy, nad Zalewem Nowo-
huckim tężni solankowej. 

Marcin Permus

Inwestycje infrastrukturalne w dzielnicy

Remonty, modernizacje i… tężnia

W tym roku w Krakowie przybędzie 
aż 18 parków kieszonkowych. Nowe zie-
leńce, realizowane przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej w ramach projektu „Ogrody 
krakowian”, pojawią się w każdej dziel-
nicy miasta. Będą kolorowymi, pachną-
cymi i ciekawie zaaranżowanymi ogro-
dami, w których mieszkańcy znajdą 
przestrzeń do wypoczynku oraz okazję 
do kontaktu z przyrodą. Jak informuje 
Zarząd Zieleni Miejskiej, właśnie taką 
rolę mają pełnić przygotowywane ogro-
dy krakowian. 

– Zainspirowani światowymi tren-
dami chcemy pokazać, że czasem wystar-

Ogrody Krakowian – 18 nowych parków kieszonkowych 

W Bieńczycach powstanie przy ulicy Wacława Króla

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

czy niewielki teren połączony z dobrym 
pomysłem uwzględniającym potrzeby lo-
kalnej społeczności, aby powstało miejsce, 
które zupełnie zmieni oblicze najbliższej 
mieszkańcom przestrzeni. Przykłady tego 
rodzaju parków kieszonkowych to np. no-
wojorski Paley Park, Plaza De Santo Do-
mingo Pocket w Santiago czy APW Ban-
gSar w Kuala Lumpur – czytamy na 
stronie ZZM.

Powierzchnia parków kieszonkowych 
standardowo nie przekracza 5000 m2. 

Przypomnijmy, krakowianie ko-
rzystają już z kilku gotowych parków 
kieszonkowych, co pokazuje, że takie 

rozwiązanie się sprawdza. Pierwszym 
z nich jest skwer przy ulicy Fałata/Pru-
sa. To zaniedbane i nieciekawe wcze-
śniej miejsce obecnie stało się zieleń-
cem, w którym całe rodziny spędzają 
swój wolny czas. Organizowane są tam 
m.in. sąsiedzkie pikniki i koncerty. Ko-
lejnym przykładem jest Ogród Motyli 
przy ulicy Dekerta, który powstał dzięki 
zaangażowani studentów UJ i przepro-
wadzonej przez nich zbiórce na portalu 
crowdfundingowym.

W Dzielnicy XVI Bieńczyce na 
miejsce powstania parku kieszonko-
wego wytypowano rejon przy ulicy 
Wacława Króla na osiedlu Na Lotni-
sku. Folklor to motyw projektowanego 
parku. Wkrótce mieszkańcy Bieńczyc 
odpoczną wśród rustykalnych kwia-
tów czy pachnących róż.Rodzice będą 
mogli pobawić się z dziećmi w wiejskiej 
zagródce, a amatorzy sportu będą mo-
gli pozwolić sobie na odrobinę wysiłku 
w części rekreacyjno-sportowej pokry-
tej kolorowymi malunkami.

Po sąsiedzku w Dzielnicy XIV Czy-
żyny park kieszonkowy powstanie przy 
ulicy Franciszka Wężyka (przecznica 
z alei Jana Pawła II).

(UMK, ZZM, red)
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Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa, ZIKiT, KMP.

Niekwestionowaną zaletą tworzo-
nej Strefy jest jej dogodne usytuowa-
nie pod względem dostępności komu-
nikacyjnej: położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, ok. 
13 km od wjazdu na autostradę A4; 
bezpośrednie sąsiedztwo czynnej linii 
kolejowej; bliskie sąsiedztwo lotniska 
o ograniczonej certyfikacji w Pobied-
niku Wielkim oraz niewielkie oddale-
nie - około 30 min. samochodem - od 
Międzynarodowego Portu Lotniczego 
im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Osią Strefy Aktywności Gospodar-
czej – „Kraków - Nowa Huta Przyszło-
ści” jest przebudowywana obecnie ulica 
Igołomska. Jej teren, będący częścią Par-
ku Naukowo-Technologicznego „Bra-
nice”, podzielony został na trzy podob-
szary. Największy z nich - „Igołomska 
Północ” ma powierzchnię ponad 17 hek-
tarów. „Igołomska Południe” to niemal 

W ramach projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości

Powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie
16 hektarów, zaś „Igołomska Zachód” to 
6,5 hektara. Razem tworzą największy 
obecnie teren inwestycyjny w Krakowie.

– Nie zamykamy się na nikogo, pro-
wadzimy rozmowy z najmniejszymi 
i największymi przedsiębiorcami, kom-
pleksowo przygotujemy i udostępnimy 
te 40 hektarów na inwestycje z zakresu 
m.in.: chemii, life science, energii zrów-
noważonej, technologii ICT, produkcji 
metali i wyrobów metalowych oraz wy-
robów z mineralnych surowców niemeta-
licznych, elektrotechniki a także przemysłu 
kreatywnego i czasu wolnego – informuje 
Artur Paszko, prezes zarządu „Kraków - 
Nowa Huta Przyszłości” S.A.

Utworzenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej i zrealizowanie wszyst-
kich komponentów tegoż  projektu, 
czyli Centrum Logistyczno-Przemy-
słowego „Ruszcza”, Parku Naukowo-
-Technologicznego „Branice”, Cen-
trum Wielkoskalowych Wydarzeń 

Kulturalnych „Błonia 2.0”, a także Cen-
trum Rekreacji i Wypoczynku „Przyla-
sek Rusiecki” stanie się początkiem re-
aktywacji niewykorzystywanych do tej 
pory terenów.

– To jest punkt wyjścia do szerszego 
spojrzenia na cały Kraków i Małopolskę. 
Projekt ma bowiem wykreować nowy im-
puls rozwojowy poprzez przekształcenie 
zdegradowanych terenów poprzemysło-

wych w przestrzeń do rozwoju biznesu, ale 
także nauki, kultury oraz rekreacji. A mó-
wimy tu o naprawdę dużej skali. Warto 
pamiętać, że inwestycje w jego ramach są 
realizowane na terenie obejmującym nie-
malże 600 hektarów, a obszar bezpośred-
niego oddziaływania „Krakowa – Nowej 
Huty Przyszłości” to blisko 5,5 tys. hek-
tarów – podsumowuje Artur Paszko. – 
Kiedy liczyliśmy potencjał tego terenu je-
żeli chodzi o ilość miejsc pracy, to specjaliści 
określili, że będzie można utworzyć ich tu-
taj nawet 40 tysięcy, w przemysłach wyso-
kiej i średniowysokiej techniki oraz w usłu-
gach, więc wyzwanie jest potężne – dodaje.

O tym jak ważny dla miasta jest 
projekt „Kraków – Nowa Huta Przy-
szłości” świadczy fakt, że został wpisa-
ny do kluczowego dokumentu „Stra-
tegia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. 
Kraków 2030” w obszarze „Nowocze-
sna gospodarka i potencjał naukowy”.

(UMK, red)

Dokończenie na str. 1

W roku 2017 Zarząd Infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu w Krakowie 
realizował program „Nowa Huta Dziś”. 
Celem projektu była poprawa infrastruk-
tury technicznej na obszarze pięciu dziel-
nic nowohuckich: Czyżyn, Mistrzejowic, 
Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, No-
wej Huty. W ramach programu remonto-
wane były chodniki, drogi, a oświetlenie 
podlegało wymianie. Szczegółowe jego 
zasady określała uchwała Rady Miasta 
Krakowa. Zostało na niego przeznaczone 
blisko 2 miliony złotych. Prace nad pro-
gramem ZIKiT rozpoczął od przygoto-
wania listy miejsc, jej zdaniem wymaga-
jących remontu. Następnie zostały one 
poddane głosowaniu przez mieszkań-
ców. Oni również mogli zgłaszać wnioski, 
w których wskazywali chodniki i ulice wy-
magające interwencji. W sumie wpłynęło 
aż 500 wniosków. Ostateczną listę rankin-
gową wskazali radni dzielnic. Prace roz-
poczęły się na początku lipca i trwały do 
końca listopada 2017 r.

Dzięki programowi „Nowa Huta 
Dziś” za kwotę blisko 2 milionów zło-

Fot. materiały prasowe UMK

Wyremontowano drogi, chodniki, wymieniono oświetlenie

Podsumowanie programu Nowa Huta Dziś

Deptak pomiędzy dawnym kinem Świt a ZUS-em.
Fot. ZIKiT

Fot. ZIKiT

tych wyremontowanych zostało 4 000 
metrów kwadratowych chodników. Na 
wybranych ulicach wymieniona została 
nawierzchnia, m.in.: na ulicy Medwec-
kiego (odcinek od ronda im. J. Lewan-
dowskiej w kierunku ul. Stella Sawic-
kiego), na ulicy Świdnickiej. Przy okazji 
remontu jezdni, zmodernizowane zo-
stały przejścia dla pieszych. Wyremon-
towane zostały chodniki na ulicy Isep 
(pomiędzy ul. Siwka a Cuplowa) oraz 
Żeromskiego (wzdłuż os. Słonecznego), 
deptak pomiędzy dawnym kinem Świt 
a ZUS-em. Na Plantach Mistrzejowic-

kich wymienionych zostało 66 opraw 
oświetleniowych, na energooszczędne 
w technologii LED. Dodatkowo oświe-
tlenie zostało podpięte do systemu ste-
rowania.

Każdej dzielnicy biorącej udział 
w projekcie zostały przyznane określone 
środki finansowe. Przy ich rozdyspono-
waniu brane były pod uwagę określone 
kryteria. Dzielnica XIV Czyżyny otrzy-
mała 349 680 zł, Dzielnica XV Mistrzejo-
wice 421 040 zł, Dzielnica XVI Bieńczy-
ce 358 560 zł, Dzielnica XVII Wzgórza 
Krzesławickie 308 760 zł, Dzielnica XVII 
Nowa Huta 561 960 zł.

Program „Nowa Huta Dziś” będzie 
realizowany również w tym roku. W kolej-
nej edycji przy opracowywaniu propozy-
cji remontów zamieszczonych na stronie 
internetowej ZIKiT-u można ponow-
nie posłużyć się zadaniami, które zgłosi-
li mieszkańcy w ubiegłym roku, a które 
zostały zweryfikowane przez ZIKiT, na-
tomiast nie zostały ujęte w listach hierar-
chicznych Rad Dzielnic.

(ZIKIiT, red)

W nocy z 2 na 3 marca br. funk-
cjonariusze Komendy Miejskiej Policji 
w Krakowie wspólnie z inspektorami 
ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego po raz kolejny przepro-
wadzili działania pn. „Bezpieczny Po-
wrót”.  Akcja rozpoczęła się w piątkowy 
wieczór i trwała do wczesnych godzin 
porannych następnego dnia. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli stróże pra-
wa podjęli interwencje wobec pasażerów, 
którzy popełnili wykroczenia o charak-
terze porządkowym (np. używanie słów 
wulgarnych czy spożywanie alkoholu 
w miejscu niedozwolonym). 

Przypomnijmy, akcja „Bezpieczny 
powrót” organizowana jest od począt-
ku 2007 roku. Jej celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa pasażerom, szczególnie 
w godzinach nocnych. By skutecznie 
chronić podróżujących, pomysł jest pro-
sty. W środku wybranego środka trans-
portu przebywa inspektor MPK w cy-
wilnym ubraniu i obserwuje wszystko, 
co dzieje się w pojeździe. Towarzyszy mu 
trzech nieumundurowanych policjan-
tów, którzy w przypadku zauważenia 
zachowania zagrażającego bezpieczeń-
stwu lub komfortowi pasażerów, natych-
miast podejmują czynności służbowe. 

Jednocześnie w dyspozycji pozosta-
je oznakowany radiowóz, którym prze-
mieszczają się policjanci po trasie prze-
jazdu kontrolowanego tramwaju czy 
autobusu. Funkcjonariusze tego patrolu 
mają również za zadanie zwracać uwagę 

na osoby przebywające w rejonach przy-
stanków oraz zajezdni MPK i reagować 
na wszelkie nieprawidłowości związane 
z nieprzestrzeganiem prawa.  Dzięki temu 
reakcja na zdarzenia jest natychmiastowa.

Nocna komunikacja miejska jest 
bardzo popularna zarówno wśród 
mieszkańców Krakowa, jak i turystów. 
Ważnym jest, aby korzystanie z niej nie 
wiązało się z obawą o własne bezpie-
czeństwo. Dlatego też tego typu akcje 
są wręcz wskazane i oby organizowane 
były, jak najczęściej. Ich atutem jest to, że 
nie wiążą się one wyłącznie z działania-
mi umundurowanych służb, a z dyskret-
ną obserwacją i interwencją tylko w mo-
mencie, gdy zaistnieje taka potrzeba.

(KMP w Krakowie, red)

Bezpieczny powrót - akcja w nocnych tramwajach i autobusach 

Być może policjant siedzi obok Ciebie

19 lutego została podpisana umo-
wa na zaprojektowanie i przebudo-
wę ulicy Kocmyrzowskiej. Dokument 
podpisali przedstawiciele Zarządu 
Inwestycji Miejskich, Zarządu Dróg 
Wojewódzkich oraz wyłonionego 
w przetargu wykonawcy – firmy Bu-
dimex SA. Wartość kontraktu to bli-
sko 97 mln zł. Wstępny harmonogram 
prac zakłada, że mieszkańcy pojadą zu-
pełnie nową drogą w pierwszym kwar-
tale 2022 roku.

- To kluczowa, bardzo potrzebna 
inwestycja dla mieszkańców północno-
-wschodniej części Krakowa. Inwesty-
cja poprawi skomunikowanie tego rejonu 
miasta i ułatwi wyjazd w kierunku Pro-
szowic – powiedział prezydent Jacek 
Majchrowski.

Po stronie Krakowa zadanie będzie 
polegać na rozbudowie trzykilometro-
wego odcinka ulicy Kocmyrzowskiej 
od ulicy Darwina do granicy miasta 

Ulica Kocmyrzowska zostanie przebudowana

Miasto podpisało umowę
do tzw. drogi głównej mającej po dwa 
pasy w każdym kierunku. Dobudowa-
na zostanie druga jezdnia, a także prze-
budowane istniejące skrzyżowania, 
wymieniona infrastruktura technicz-
na, oświetlenie, sygnalizacja świetlna 
chodniki, wybudowane będą ścieżki 
rowerowe, zatoki autobusowe, perony 
przystankowe. Istotnym elementem 
projektu będzie też komponent zwią-
zany linią tramwajową biegnącą do 
Wzgórz Krzesławickich. W ramach 
kontraktu planuje się przebudować pę-
tlę końcową oraz część torowiska. Przy 
pętli powstanie terminal autobusowy.

Dla części inwestycji leżącej w gra-
nicach Krakowa Miasto ubiega się 
o unijne dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 w kwocie 30 mln zł. Wniosek 
jest w fazie oceny.

(UMK)

Nowy ciąg pieszo-rowerowy przy 
ulicy Nowohuckiej połączył rondo Dy-
wizjonu 308 z ulicą Stanisławy Wy-
sockiej, po stronie parku Lotników 
Polskich. W miejscu starego chodnika 
z dopuszczonym ruchem rowerowym 
powstała asfaltowa ścieżka rowerowa 
oraz chodnik z kostki i betonowych 
płyt. Oddana do użytku ścieżka poza 
ruchem lokalnym usprawni przejazd 
rowerem z Podgórza do Nowej Huty 
i z powrotem.

Prace budowlane prowadzone były 
w okresie od listopada do grudnia 2017 
roku. Budowa kosztowała 522 tysiące 
złotych. Ścieżka i chodnik mają ponad 
600 metrów długości. Asfalt dla rowe-
rzystów zajmuje łącznie 1 572 metry 
kwadratowe.

- Oddany odcinek ma prawidłowe pa-
rametry, jeśli chodzi o szerokość drogi dla 

Łączy rondo Dywizjonu 308 z ulicą Wysockiej

Nowa ścieżka rowerowa

rowerów, tj. 2,5 metra. Cieszymy się, że 
przybywają nowe odcinki dróg dla rowe-
rów, dzięki nim z roku na rok po Krako-
wie jeździ się coraz lepiej – podsumowuje 
inwestycję Marcin Wójcik z Działu ds. 
Mobilności Aktywnej w Zarządzie In-
frastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie.

(ZIKiT, red)
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„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy” – kolportowana jest na stojakach prasowych w ważniej-
szych 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.
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Supermarket Internetowy

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

kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl

REKLAMA W GAZECIE

POZIOMO:
 2) rybacki albo handlowy
 4) przytłumiony, jednostajny odgłos
 7) u Japończyków oznacza stratę 

lub marnotrawstwo
 8) klasa, elegancja
 9) tylna część szyi
11) kubeł na odpadki
13) młodszy pasterz owiec
15) rezerwa
18) Adriatyk lub Bałtyk
19) część walki bokserskiej
20) portowa knajpa
24) diabeł, demon 
27) akcja mająca na celu ujęcie 

przestępcy
30) rekrutacja do wojska
31) Kościeliska lub Chochołowska
32) działo artyleryjskie

PIONOWO:
 1) na czele sekty
 2) coroczny krakowski przegląd 

kabaretów
 3) przebieg sprawy lub śledztwa
 4) wyciskany z owoców
 5) nabożeństwo katolickie
 6) komisarz z „Kilera”
10) człowiek wstrzemięźliwy, 

wyrzekający się uciech życiowych
12) malec, brzdąc
13) Bond
14) zgraja, wataha, tabun
16) stan cywilny lub znak zodiaku
17) więcej niż popularność
21) imię w przeboju Czerwonych 

Gitar
22) wyspa, na którą zesłano Napoleona
23) lisia jama
25) odwieczny rywal dobra
26) znane biuro turystyczne
28) stalowy pręt w ręku 

włamywacza
29) imię twórcy ołtarza w Kościele 

Mariackim

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł przeboju Marka Grechuty.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz prześlij rozwiązanie do 22.03.2018 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania bilety
do PARKU WODNEGO w Krakowie

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

Dzień wczorajszy jest historią, dzień jutrzejszy jest tajemnicą, dzień dzisiejszy jest darem…
 Blake Crouch (z książki: Wayward Pines. Bunt)
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