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27 lat na rynku
OFERTA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

KRAKÓW | CZYŻYNY
 OS. DYWIZJONU 303

• powierzchnia: 142 m²
• 5-pokojowy, dwupoziomowy
• podziemne miejsca garażowe
• teren monitorowany

APARTAMENT

OSTATNI APARTAMENTOSTATNI APARTAMENT
GOTOWY DO ODBIORU!GOTOWY DO ODBIORU!

KRAKÓW | NOWA HUTA
OS. SZKLANE DOMY

• dostępne metraże: od 33 m² do 59 m²
• podziemne miejsca garażowe
• teren monitorowany

MIESZKANIA

NOWE, NIŻSZE CENY!NOWE, NIŻSZE CENY!
REALIZACJA  SIERPIEŃ 2016 R.REALIZACJA  SIERPIEŃ 2016 R.

WSZYSTKIEWSZYSTKIE
MIESZKANIAMIESZKANIA

DO III PIĘTRA DO III PIĘTRA 
Z DOPŁATĄ MZ DOPŁATĄ MdM – 2018 R.dM – 2018 R.

KRAKÓW | BIEŻANÓW 
UL. MAŁA GÓRA

• dostępne metraże: od 42 m² do 70 m²
• podziemne miejsca garażowe
• komórki lokatorskie
• teren ogrodzony i monitorowany

MIESZKANIA

Profesjonalna stomatologia     www.prodent.pl
PRODENT KUPON RABATOWY

dla emerytów i rencistów
na wykonanie protez

akrylowych

* Promocja trwa do 30.06.2016 r.
i nie łączy się z innymi

promocjami

35%

tel. 12 681-33-22, 12 681-31-20, kom. 691 223 037
czynne: pon.-pt. 9-21, sobota 9-15, os. Niepodległości 3a

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
CHIRURGIA pełny zakres
PROTETYKA mosty, protezy 

 – naprawa na poczekaniu
ORTODONCJA aparaty stałe i ruchome
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
os. Dywizjonu 303 nr 34, tel. 12 647-61-64; fax: 12 647-15-66
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00, 
  środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

Ponad 4 000 mieszkań krakowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny 
zmieni w najbliższym czasie źródło za-
opatrzenia w ciepłą wodę. Niebezpiecz-
ne i mało komfortowe w eksploatacji 
podgrzewacze gazowe zastąpi ciepła 
woda z miejskiej sieci. Zarząd spół-
dzielni, krakowski oddział EDF Polska 
i MPEC podpisali kompleksową umo-
wę w tej sprawie.

Każdego roku zmodernizowane 
zostanie około 10 budynków zarządza-
nych przez spółdzielnię. W ten sposób 
do roku 2020, niemal 10 tysięcy miesz-
kańców spółdzielni będzie mogło ko-
rzystać z dobrodziejstw ciepłej wody 
użytkowej z miejskiej sieci ciepłowni-
czej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Czy-
żyny to jedna z największych krakow-
skich spółdzielni. Zarządza łącznie 
61 budynkami mieszkalnymi zlokali-
zowanymi na osiedlach 2 Pułku Lot-
niczego i Dywizjonu 303. Większość 
z nich – 47, powstało w latach 1978-
1988 i to właśnie w nich zamontowane 

zostały piecyki gazowe do podgrzewa-
nia wody. Pierwszy blok, na os. 2 Puł-
ku Lotniczego 5, pilotażowo został 
zmodernizowany w 2015 roku. Jeszcze 
w tym roku ruszą prace w kolejnych 4 
budynkach. Cały projekt zamknie się 
do 2020 roku.

Program Ciepła Woda Użytkowa, 
któremu patronuje prezydent Mia-
sta Krakowa, realizowany jest przez 
partnerów marki Ciepło dla Krakowa: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Ska-
wina S.A. oraz EDF Polska S.A. Od-
dział nr 1 w Krakowie. Ponad 10 lat 
pracy zaowocowało likwidacją przeszło 
16 000 piecyków gazowych w mieszka-
niach, instytucjach i prywatnych przed-
siębiorstwach.

To nie pierwsza taka umowa pod-
pisana przez partnerów programu. 
Podobne realizowane są w sześciu 
krakowskich spółdzielniach miesz-
kaniowych. To ponad 300 budynków, 
w których mieszka około 40 tysięcy 
krakowian. (UMK)

Ciepła woda z sieci

Spółdzielnia Czyżyny 
bez piecyków gazowych

Nowe Czyżyny to inwestycja miesz-
kaniowa realizowana na terenie pomię-
dzy ulicą Stella-Sawickiego oraz osie-
dlami 2. Pułku Lotniczego i Dywizjonu 
303. W jej ramach wybudowane zosta-
nie osiedle Avia oraz budynki miesz-
kalne przy ulicy Orlińskiego. Łącznie 
ma powstać około 3,5 tysiąca nowych 
mieszkań. To obecnie największa inwe-
stycja mieszkaniowa w Krakowie.

W związku z realizacją przedsię-
wzięcia inwestor zamierzał wyciąć 51 
drzew znajdujących się na jego dział-
ce. Zgody na to nie wyraził Wydział 
Kształtowania Środowiska Urzędu 
Miasta Krakowa. Deweloper odwołał 
się od decyzji urzędników do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego. 
Z poparciem dla stanowiska Miasta 
wystąpiła grupa mieszkańców, któ-
ra rozpoczęła działania protestacyjne. 
W ramach kompromisu inwestor za-
proponował wycięcie mniejszej ilości 
drzew, częściowe ich przesadzenie oraz 
zagospodarowanie dwóch skwerów. 
W zamian oczekiwał zaprzestania akcji 
protestacyjnej. Do porozumienia jed-
nak nie doszło.

14 maja odbył się zorganizowany 
przez przeciwników wycinki „Piknik na 
Betonie”, mający być wyrazem poparcia 
dla podjętych wcześniej decyzji Miasta 
w tej sprawie.

Na decyzję SKO czekają wszystkie 
zainteresowane strony. Powinna być ona 
znana na początku czerwca.

Sytuacja jaka ma miejsce w Czyży-
nach nie jest pierwszą i jedyną w naszym 
mieście. Intensywna rozbudowa miesz-
kaniowa trwa i trwać będzie. Jest oczy-
wistym, że jak największa ilość terenów 

zielonych i miejsc do rekreacji potrzeb-
na jest zarówno dotychczasowym, jak 
i nowym mieszkańcom. Wpływa to na 
atrakcyjność nieruchomości oraz kom-
fort życia. Z drugiej strony istnieje duże 
zapotrzebowanie na budowę mieszkań 
w dogodnych lokalizacjach. Ważnym 
jest, aby znaleźć takie rozwiązania, któ-
re nie blokując realizacji kolejnych in-
westycji, pozwolą na ochronę terenów 
zielonych oraz dadzą możliwości do 
tworzenia nowych miejsc wypoczynku 
i rekreacji. (red)

Czekając na decyzję SKO

Inwestor kontra mieszkańcy

Od paru lat w Krakowie głośno zro-
biło się o smogu. Coraz więcej osób ma 
świadomość, że żyjemy w bardzo za-
nieczyszczonym mieście i oddychamy 
wyjątkowo szkodliwym powietrzem. 
Nacisk strony społecznej był tak duży, 
że zmusił władze miasta do podjęcia 
koniecznych działań. Ich efektem jest 
Ustawa antysmogowa, która w konse-
kwencji doprowadzi do zakazu palenia 
węglem. Wydawać by się mogło, że to 
krok w dobrą stronę. Nie jest to jednak 
tak jednoznaczne, gdyż wprowadzenie 
tego zakazu wprowadzi jednocześnie 
ogromne utrudnienia dla mieszkańców 
domków jednorodzinnych. Władze zaś 
wydają się nie dostrzegać, że czym in-
nym jest zmiana sposobu ogrzewania 
w kamienicy mającej dostęp do szerokiej 
infrastruktury (CO, gaz, prąd), czym in-
nym w domku bez dostępu do gazu i bez 
szans na podłączenie do sieci MPEC.

21. marca z mojej inicjatywy zo-
stało zorganizowane spotkanie dla 
mieszkańców Łęgu poświęcone kon-
sekwencjom wynikającym z wprowa-
dzenia ustawy o ograniczeniu niskiej 
emisji. Rada Dzielnicy nie ma wpływu 
na wprowadzane przepisy. Dostrze-
ga jednak wynikające z nich problemy 
mieszkańców. Nie jesteśmy w stanie ich 
rozwiązać, ale możemy się przyczynić 

przynajmniej do przekazywania rzetel-
nych i sprawdzonych informacji, a tak-
że doprowadzić do spotkania z osobami 
odpowiadającymi za politykę miejską 
w tym zakresie. 

Na spotkaniu można było poznać 
zasady wymiany pieca, szczegóły do-
fi nansowania, poznać alternatywne 
możliwości ogrzewania domu. Waż-
ne było również to, że można było za-
dawać pytania zaproszonym gościom: 
doradcy prezydenta ds. jakości po-
wietrza Witoldowi Śmiałkowi, dy-
rektor Wydziału Środowiska UMK 

Ewie Olszowskiej-Dej, p.o. dyrektora 
MOPS Witoldowi Kramarzowi, kie-
rownikowi Działu Obsługi Klienta 
Polskiej Spółki Gazownictwa Pawło-
wi Jóraszowi, przedstawicielowi EDF 
Arturowi Fąfarze i dyrektorowi ds. 
projektu PONE w MPEC Januszowi 
Miechowiczowi. Po spotkaniu goście 
przyznali, że wiele problemów miesz-
kańców zostało im pokazanych w no-
wym świetle i że wezmą je pod uwagę 
w dalszych działaniach.

Weronika Szelęgiewicz

radna Dzielnicy XIV Czyżyny

Spotkanie z mieszkańcami Łęgu

Antysmogowe kontrowersje

Na „Piknik na Betonie” przybyli dotychczasowi mieszkańcy osiedla oraz lokatorzy nowych bloków. Fot. RD XIV

Na spotkaniu zjawiła się liczna grupa mieszkańców Łęgu. Fot. RD XIV
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Firma Stokrotka Sp. z o.o. jest pol-
ską siecią supermarketów oraz mar-
ketów spożywczych, która powstała 
w 1994 roku w Lublinie. W 2013 roku 
przedsiębiorstwo rozpoczęło jeszcze in-
tensywniejszy rozwój dzięki utworzeniu 
własnej sieci logistycznej, jak i wprowa-
dzeniu nowoczesnej wizualizacji skle-
pów. Tego samego roku uruchomiono 
sieć franczyzową, umożliwiającą na-
wiązanie współpracy z właścicielami 
prywatnych sklepów. Obecnie przed-
siębiorstwo liczy ponad 340 sklepów 
i dynamicznie zwiększa tę liczbę.

„Zakupy jak z płatka” to myśl prze-
wodnia sieci, która wyraża szybkość 

oraz wygodę podczas zakupów, któ-
re dzięki bogatemu asortymentowi są 
dostosowane do potrzeb całej rodziny. 
Oferta Stokrotki cieszy się wieloma po-
zytywnymi względami, przede wszyst-
kim codziennymi dostawami świeżego 
mięsa, wędlin oraz warzyw i owoców, 
które spełniają standardy najwyższej 
jakości oraz szeroki wybór dostępnych 
gatunków. Dodatkowo w ofercie skle-
pów można wyróżnić świeże pieczywo 
odpiekane na miejscu, jak i dostarczane 
od lokalnych dostawców.

W tym roku sieć rozpoczęła wzbo-
gacanie swojego asortymentu o pro-
dukty prozdrowotne i wystartowała 

ze swoim autorskim projektem „Sto-
krotka na Zdrowie!”, którego twarzą 
została Monika Dajkowska-Bichta 
– ekspert w dziedzinie żywienia oraz 
diet etyk kliniczny.

Misją akcji „Stokrotka na Zdrowie!” 
jest rozpowszechnianie trendu zdrowe-
go trybu życia oraz odżywiania. Na stro-
nie internetowej www.stokrotkanazdro-
wie.pl można znaleźć pomocne porady 
dietetyka, bazę zdrowej wiedzy, a także 
ciekawe przepisy na pyszne i zdrowe da-
nia na każdą porę dnia. Więcej informa-
cji na www.stokrotka.pl. (red)

Życiem tętnią PLAŻE PÓŁ-
NOCNE, gdzie zlokalizowanych jest  
najwięcej atrakcji.
• PAINTBALL – hit sezonu 2016, 

jedna z najlepiej przygotowanych 
i ocenianych baz do gry,

• STRZELNICA ŁUCZNICZA
to najwyższej klasy sprzęt, tur-
nieje i sprawdziany umiejętności, 
wzbogacone dodatkowo o ele-
menty edukacyjne, które pozwolą 
poznać historię średniowiecznego 
łucznictwa na naszych terenach,

• kompleks KORTÓW TENI-
SOWYCH – SPORT KLUB 
KRYS PINÓW to gra w kom-
fortowych warunkach, a po niej 
możliwość orzeźwiającej kąpieli 
w wodach zalewu. Już jesienią po-
wstaną dwie kolejne kryte hale,

• tuż przy CHATCE NA CYPLU, 
do której trzeba wstąpić na gril-
lowane pyszności z najlepszymi 
małosolnymi ogórkami, można 
oderwać się od ziemi za sprawą 
SUPERFLY. Adrenalina i pod-
niebne wrażenia gwarantowane,

• WAKEPARK – stworzony  przez 
pasjonatów dla pasjonatów. Woda, 
słońce, prędkość, wysokość, 
wszystko to sprawia, że od same-
go początku sport ten sprawia nie-
samowitą przyjemność,

• SZKOŁA ŻEGLARSTWA Na-
vigare Yacht Club – obudzi ducha 
przygody, a bogata oferta kursów 
żeglarskich pozwoli wypłynąć na 
szerokie wody,

• BAYERPARK to wyzwanie nie 
tylko fi zyczne, ale również emo-
cjonalne. Dzięki różnorodnym 
przeszkodom wodnym, takim 
jak zjeżdżalnie, trampoliny, góry 
wspinaczkowe, huśtawki, można 
sprawdzić swoją sprawność, nie 
tracąc uśmiechu na twarzy,

• PRZYLĄDEK ZABAW z par-
k iem linowym, dmuchańcami, 
trampolinami i basenem z kulka-
mi to miejsce, gdzie maluchy za-
równo te najmniejsze, jak i troszkę 
większe będą bawić się doskonale, 
pozwalając rodzicom na odrobinę 
zasłużonego oddechu,

• w pełni wyposażone w potrzeb-
ny sprzęt boiska do SIATKÓW-
KI PLAŻOWEJ pozwolą poczuć 

piasek pod stopami i cieszyć się 
zwycięstwem. Wystarczy skon-
taktować się z nami, a boiska za-
rezerwujemy tylko dla Ciebie.

Jeżeli to wszystko to wciąż za mało, 
można wybrać się na imprezy, których 
nie zabraknie w sezonie letnim 2016. 
Na naszym Cyplu, który wcina się da-
leko w wodę powstały tarasy wysypa-
ne piaskiem, które dają jeszcze więk-
szą możliwość organizacji ciekawych 
imprez. Będzie m.in. gorąca salsa, 
muzyczne wieczory, piknik rodzinny 
z Piwniczanką czy karaoke. Poza tym 
nie zabraknie cyklicznych imprez: zlot 
miłośników garbusów Garbojama już 
w lipcu, zaraz potem Kantyna Złom-
bol i sportowe zmagania w Maratonie 
Pływackim i zawodach triathlono-
wych IRON DRAGON.

Wszelkie informacje na stronie 
www.kryspinow.com.pl oraz funpagu.
Teren ośrodka to również doskonałe 
miejsce do przeprowadzenia imprezy, 
której uczestnicy nigdy nie zapomną. 
Teren daje duże możliwości, a dzię-
ki szerokiemu wachlarzowi atrakcji 
można dostosować indywidualne sce-
nariusze imprez pod konkretne grupy. 
Chata Kryspinów to idealne miejsce 
do przeprowadzenia imprezy fi rmo-
wej, 18-tki, wieczoru panieńskiego 
lub kawalerskiego, przyjęcia oraz pik-
niku z ogniskiem.

Bożena Sukiennik

ORiW „Nad Zalewem”

Kryspinów - Zalew na Piaskach

Nowe plaże i moc atrakcji 
Nowy punkt kolportażu w Czyżynach

„KROPKA” również w supermarkecie Stokrotka
Stokrotka Sp. z o.o. jest kolejnym partnerem, który uzupełnia rozległą mapę 
kolportażu naszej gazety. Od maja „Kropka – Gazeta Twojej Dzielnicy” dostęp-
na jest również w Supermarkecie Stokrotka w Czyżynach, na osiedlu Dywizjo-
nu 303 62 G. Gazeta znajdować się będzie na stojaku prasowym ustawionym 
w widocznym miejscu. Sklep otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzi-
nach od 6.30 do 21.30, a w niedziele od 9.00 do 20.00.

Zbliża się lato, chcemy cieszyć się słońcem, spędzać jak najwięcej czasu na 
świeżym powietrzu, zapomnieć o troskach i dobrze się bawić. Kryspinów 
to od lat ulubione miejsce krakowian, które zmienia się, aby Ci, którzy tu-
taj przyjadą, jak najszybciej chcieli wrócić. Zwłaszcza, że to tylko 12 km od 
centrum Krakowa.

REKLAMA 



CZERWIEC 20164

Zanim się urodził, miał już umrzeć. 
„Nie przeżyje” – mówili lekarze, gdy 
w wieku 3 tygodni leżał z podejrzeniem 
sepsy. Ochrzczony w inkubatorze, gdy 
już nie miał sił otworzyć oczu… Kolej-
ny krzyżyk… ile już ich było? Gdy miał 
4 miesiące, na chwilę „umarł” na rękach 
mamy podczas „zwykłego” pobierania 
krwi. Szczęście, że zapaść była w szpi-
talu – w domu rodzice by go nie odra-
towali. Przed każdą interwencją lekarską 
rodzice od ponad 4 lat słyszą, że ich syn 
ma 50% szans na przeżycie. I do tej pory 
zawsze był w tej szczęśliwej połowie…

Emil ma wrodzoną wadę serca pod 
postacią tetralogii Fallota z zarośnię-
ciem zastawki tętnicy płucnej oraz połą-
czeniami systemowo-płucnymi i skrajną 
hipoplazję tętnic płucnych. Lekarze od 
początku nie dawali zbyt wielu nadziei: 
„Proszę Emilowi nie planować Komunii 
Świętej. Rokowania są pesymistyczne.” 

W 2015 roku pojawiła się szansa, 
żeby Emil żył! Nadzieją jest operacja 
w USA. Cena sięga ponad 1,5 mln dola-
rów. Nadzieja dla Emila ma mocne ko-
rzenie, ale ma też cenę, której przeciętny 
człowiek nie jest w stanie zebrać nawet 
przez całe swoje życie. „A my nie mamy 
całego życia – mamy kilka miesięcy, żeby 
wysłać Emila na operację” apelują o po-
moc najbliżsi Emila.

1 czerwca o godz. 19.00 w parafi i p.w. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego na osie-
dlu Tysiąclecia 86 w Mistrzejowicach, 
bo mieszkańcem właśnie „piętnastki” jest 
Emil, odbędzie koncert charytatywny, 
w którym wystąpią Mela Koteluk i Leski, 
a poprowadzi go Tomasz Kammel. Do-
chód przeznaczony jest na operację Emila, 
której koszt wynosi 7,3 mln zł. Dotychczas 
udało się już zebrać 4,7 mln zł. Emilowi 
można również pomóc wpłacając pienią-
dze na podane konta lub wysyłając SMS.

www.siepomaga.pl/emil
Fundacja Siepomaga

Bank BPH:
65 1060 0076 0000 3380 0013 1425

Tytułem: 3493 Emil Koryczan darowizna

oraz

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom 
Chorym  „Kawałek Nieba”

Bank BZ WBK:
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: 411 pomoc w leczeniu
Emila Koryczan

SMS dla Emila (koszt 2,46 zł z VAT)
numer: 72365     treść: S3493

CZERWIEC 20164

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

Na terenie Krakowa istnieją stud-
nie głębinowe eksploatowane w ramach 
systemu awaryjnego zaopatrzenia Kra-
kowa w  wodę. Radny Miasta Krako-
wa Andrzej Mazur zgłosił interpelację 
do prezydenta Jacka Majchrowskiego 
w sprawie studni głębinowych w No-
wej Hucie.

W odpowiedzi czytamy, że na mocy 
zawartego w październiku 2008 roku 
porozumienia Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji SA 
w Krakowie prowadzi systematyczny 
(raz na kwartał) monitoring jakości wody 
w czternastu najlepiej rokujących obiek-
tach, w tym w czterech zlokalizowanych 
w Nowej Hucie. Są to studnie znajdujące 
się na os. Piastów, os. Bohaterów Wrze-
śnia, os. Tysiąclecia oraz os. Dywizjonu 
303. Na podstawie przeprowadzonych 
22 marca br. dla wymienionych obiektów 
(oprócz będącej w remoncie studni na os. 
Piastów) badań stwierdzono, że jedynie 
w studni na os. Dywizjonu 303 woda jest 
warunkowo zdatna do spożycia przez 
ludzi, natomiast jakość wody w pozosta-
łych 3 studniach nie spełnia wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia.

Wyniki badań obiektów przekazy-
wane są do Inspekcji Sanitarnej (obec-
nie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Krakowie) i na 
tej podstawie wydawane są przez tę sta-
cję decyzje dotyczące przydatności lub 
braku przydatności wody do spożycia 
przez ludzi. Informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.wsse.krakow.pl. Nie ma też żad-
nych przeszkód, aby aktualne wyniki 
badań przekazywane były jednocześnie 
do Rad i Zarządów zainteresowanych 
Dzielnic. (RD XV)

Z początkiem kwietnia 2016 r. rozpo-
częły się zaplano wane na ten rok remonty 
dróg i chodników na terenie Mistrzejo-
wic. Zakończono remon ty chodników 
przy ul. Kupały (os. Piastów), Monda (os. 
Bo haterów Września) oraz przy ul. Ce-
dyńskiej (os. Tysiąclecia). Ta ostatnia uli-
ca ma również nową nawierzchnię, która 
właśnie zosta ła wymieniona. Powodowa-
ło to co prawda trochę utrudnień w poru-
szaniu się pojazdów, ale stan drogi nie po-
zwalał na dalsze bezpieczne użytkowanie 
jej przez kierowców.

Remont przy ulicy Kruszwickiej na 
os. Piastów również dobiegł koń ca, a uli-
ca zyskała nową nakładkę na odcinku od 
ul. Piasta Kołodzie ja do skrzyżowania 
z ul. Kupały. 

Renowację przechodzi chodnik 
przy ul. Kniaźnina na os. Oświece nia 
przy bloku nr 33. Wybudowane zostaną 
nowe miejsca postojowe przy ul. Wawel-
skiej od strony blo ków 25-28 w os. Zło-
tego Wieku, a także poprawiony chod-
nik przy przystanku MPK „Okulickiego” 
przy os. Oświecenia. 

Przeprowadzony zostanie także re-
mont nawierzchni jednego z odcinków 
alejek spa cerowych przy Forcie Batowi-
ce na os. Złotego Wieku oraz położony 
nowy chodnik po istniejącym przedep-
cie na os. Oświecenia (przy ogródku 
jordanowskim pomiędzy blokami 26 
i 27). Te ostanie za dania wykonać ma 
Zarząd Zieleni Miejskiej. Wszyst-
kie zaplanowa ne zostały przez Radę 
Dzielnicy XV Mistrze jowice w budże-
cie na ten rok.

Przygotowywana jest także naj-
większa inwestycja na terenie Dzielni-
cy XV, czyli wymiana na wierzchni ulicy 
Wiślickiej. Re mont ten ma być ukoń-
czony przed Światowymi Dniami Mło-
dzieży. Poza tym zostanie poprawiona 
nawierzchni ulicy Kupały. Oba te zada-
nia wskazane zostały przez Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie i realizo wane będą z budże-
tu Miasta. Konrad Maciejowski

Fot. RD XV

Już po raz piąty w mistrzejowickim 
skateparku oglądać będzie można naj-
lepszych za wodników BMX i SKATE.

W sobotę 18 czerwca, na rozbudo-
wanym w zeszłym roku obiekcie odbędą 
się zawody BMX’owe „Mistrze jowice 
Cup”, natomiast dzień później skate-

park przejmą deskorolkowcy, któ rzy 
walczyć będę w ramach „Bitwy o Mi-
strzejowice”.

W obu dyscyplinach nie zabraknie 
czołowych zawodników w naszym kra-
ju, którzy walczyć będą nie tylko o na-
grody ufundowane przez sponsorów, ale 

także o „dzikie karty” uprawniające do 
startu w fi nale Mistrzostw Polski.

Zarówno sobotnie, jak i niedzielne 
zawody odbędą się w for mule „open”, 
tzn., że każdy będzie mógł wziąć 
w nich udział, zapisując się w biurze 
zawodów. (red)

18–19 czerwca w skateparku

Bitwa Mistrzejowicka

Ty też możesz pomóc

Emil może żyć

Wiosenne remonty

Ruszyły intensywne prace
W odpowiedzi na interpelację

Studnie głębinowe w Mistrzejowicach

Studnia na osiedlu Tysiąclecia. Fot. K. Maciejowski Remont nawierzchni asfaltowej przy ul. CedyńskiejPrzebudowa chodnika przy ul. Kniaźnina
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Problemy ze stopami są powszech-
ne, natomiast wiedza, że można je sku-
tecznie rozwiązać – mała.

A dolegliwości stóp to nie tylko 
problem zdrowotny. Ważny jest również 
dyskomfort psychiczny, który wynika 
z nieestetycznego wyglądu stóp. Wra-
stające paznokcie, deformacje, popęka-
na skóra pięt, modzele i odciski potrafi ą 
uwięzić stopę w zabudowanym obuwiu 
nawet w czasie letnich upałów, co tyl-
ko powoduje narastanie dolegliwości. 
Można im zaradzić poprzez zastosowa-
nie odpowiednich zabiegów w gabinecie 
podologicznym. Z czym więc możemy 
udać się do podologa, czyli specjalisty 
w zakresie pielęgnacji stóp?

Odciski, modzele, nagniotki
Odciski, modzele i nagniotki, to 

jedne z najczęstszych dolegliwości, ja-
kie dotykają nasze stopy - nieestetycz-
ne, a przede wszystkim bolące. W dużej 
mierze jest to niestety kwestia niewłaści-
wej higieny i tego, że na co dzień nie dba-
my o nasze stopy tak, jak powinniśmy. 
W miejscach, w których skóra jest uci-
skana przez obuwie - najczęściej na pal-
cach i piętach - naskórek nie złuszcza się 
tak jak gdzie indziej i powstają bolesne 
zgrubienia - nagniotki. Są one bardziej 
odgraniczone od reszty skóry niż mo-
dzele - mają postać twardych stożków. 
To, co w nich najgorsze, to tzw. korzeń. 
Jeśli zdrapiemy z wierzchu naskórek, zo-
baczymy maleńki ciemny punkt w środ-
ku, który jest właśnie zakończeniem 
„korzenia”. Taki twardy rdzeń może wy-
woływać przeszywający ból.

Sklepy z kosmetykami są dziś pełne 
środków „gwarantujących” nam skutecz-
ne usunięcie odcisków. Owszem, kosme-
tyki mogą trochę pomóc. Jednak tylko 
zdecydowana pomoc podologa sprawi, 
że problem naprawdę zniknie. Ponadto 
podolog będzie w stanie wyjaśnić, jakie 
jest źródło naszych problemów z odci-
skami i udzielić porad, które zabezpieczą 
nas na przyszłość. Stale rosnący naskórek 
trzeba bowiem regularnie usuwać, szcze-
gólnie właśnie na stopach, gdzie pod 
wpływem kontaktu z butami twardnieje. 
Niestety, przy usuwaniu naskórka wciąż 
często kierujemy się błędnym mniema-
niem, że najlepiej to robić „na mokro”, na 
przykład po dłuższym namaczaniu stóp 
w ciepłej wodzie z mydłem. Owszem, 
naskórek może schodzi wtedy łatwiej, 
jednak ścieranie mokrej skóry tarką czy 
pumeksem znacznie zwiększa ryzyko, że 
dojdzie do zranienia, które staje się wro-
tami do wtargnięcia bakterii czy grzy-
bów. Dlatego dziś zaleca się, by usuwać 
suchy naskórek. Najlepiej robić to w ga-
binecie podologicznym przy użyciu spe-
cjalistycznego sprzętu. 

Wrastające paznokcie
Wrastające paznokcie to z kolei je-

den z najczęstszych problemów, z jakimi 
zgłaszają się pacjenci do gabinetów po-
dologicznych. Dyskomfort, ból i obrzęk, 
towarzyszące wrastającym paznokciom 
w praktyce uniemożliwiają normal-
ne funkcjonowanie stopy. Powodów 
wrastania paznokci jest kilka. Jednym 
z głównych jest nieprawidłowa codzien-
na pielęgnacja stóp i paznokci, a przede 
wszystkim - zły sposób ich obcinania. 
Inne to choćby dobór złego obuwia, 
grzybica, otyłość ale też np. intensywne 
uprawianie sportów, w trakcie których 
mocno spocona stopa poddawana jest 
gwałtownym ruchom i przeciążeniom. 

Na szczęście wrastanie paznokcia nie 
jest już dziś absolutnie wskazaniem do 
jego usunięcia. Odpowiednie zaopatrze-
nie zmienionego zapalnie miejsca i za-
łożenie klamry podologicznej pozwala 
szybko i skutecznie rozwiązać problem.

Kurzajki
Kurzajki to potoczna nazwa broda-

wek powstających na skutek zakażenia 
wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV 
(Human Papilloma Virus). Na stopach 
brodawki z reguły pojawiają się na po-
deszwie. Mogą być rozsiane, głębokie 
lub bardziej powierzchowne, zlewające 
się w skupiska, tworząc tzw. brodawki 
mozaikowe. Te pierwsze są zdecydo-
wanie bardziej dokuczliwe - często bolą 
i utrudniają chodzenie. Kurzajki najczę-
ściej atakują osoby młode, ale też ludzi 
mających obniżoną odporność i cier-
piących np. na atopowe zapalenie skóry. 
Niestety, wciąż istnieje wiele przesądów 
co do przyczyn powstawania kurzajek, 
jak i domowych sposobów pozbywa-
nia się ich. Lepiej nie ryzykować, tylko 
skonsultować się ze specjalistą i usunąć 
je w profesjonalnym gabinecie. 

Pękające pięty
Nie jest to bynajmniej problem wy-

łącznie estetyczny. Pękające pięty spowo-
dowane przez nadmierne rogowacenie 
czy suchość skóry mogą prowadzić do co-
raz głębszych ran, a nawet krwawień. Ce-
lem wizyty w gabinecie podologicznym 
nie jest tylko „zlikwidowanie” problemu, 
ale również zapobiegnięcie ich nawroto-
wi. W przypadku pękających pięt ogrom-
ną rolę odgrywa bowiem codzienna wła-
ściwa pielęgnacja stóp. Błędy, jakie wciąż 
są popełniane (jak choćby ścieranie skóry 
- nawet tej pękniętej - na mokro, po dłu-
gim namaczaniu) są jednym z głównych 
czynników sprzyjających pojawianiu się 
pęknięć na stopach. Równie ważny jest 
dobór odpowiedniego obuwia wypo-
sażonego np. w indywidualnie dobrane 
wkładki, czy stosowanie skutecznych ko-
smetyków do pielęgnacji stóp.

Stopa cukrzycowa, nadpotliwe 
stopy, haluksy, płaskostopie to także 
zakres działania podologa, czasem przy 
konieczności współpracy z lekarzem 
specjalistą.

Szukanie pomocy w gabinecie po-
dologicznym jest ciągle mało popu-
larne. Osoby cierpiące na dolegliwo-
ści stóp często nie wiedzą, jaką pomoc 
mogą w nich otrzymać. Uciekają się do 
domowych sposobów, które nie rozwią-
zują problemów. Drobny zabieg, właści-
wa pielęgnacja, czy dobór odpowiednich 
wkładek mogą przynieść oczekiwaną 
ulgę i sprawić, że stopy będą nie tylko 
zdrowe, ale również piękne.

Anna Moskal

Klinika podologii

www.pedimed.pl

Zdrowie i Uroda

Zdrowe stopy – piękne stopy

Latem szczególnie dbamy o fi gurę, 
zbędne kilogramy staramy się zrzucić 
uprawiając sport, korzystając z weeken-
dowych i urlopowych atrakcji, próbując 
kolejnych diet.

Dieta i sport z pewnością zreduku-
ją naszą wagę, ale jeżeli chcemy przy-
śpieszyć ten proces, możemy wprowa-
dzić do naszej kuchni przyprawy, które 
wspomagają odchudzanie. 

Kurkuma
Kurkuma to kró-

lowa wśród przypraw. 
Mało jeszcze w naszym 
kraju popularna, a szko-
da bo ma wiele właści-
wości prozdrowotnych. 
Przede wszystkim to 
skuteczny środek m.in. 
przeciwzapalny, prze-
ciwbólowy, przeciwwi-
rusowy, przeciwgrzy-
biczny. Ostatnie lata 
wnikliwych badań do-
wiodły, że kurkuma jest absolutnym 
fenomenem medycznym. Naukowcy 
odkryli, że kurkumina – podstawowy 
składnik czynny kurkumy – wykazuje 
kilkaset korzyści zdrowotnych, w tym 
właściwości przeciwnowotworowe. Po-
maga też spalać tłuszcz i redukuje ryzy-
ko cukrzycy. Oczyszcza wątrobę i nerki, 
a jak wiadomo bez sprawnie funkcjonu-
jących tych organów trudno jest w ogóle 
mówić i zdrowiu i dobrym samopoczu-
ciu. Kurkuma ma również właściwości 
regulujące poziom cholesterolu, poma-
gające usuwać toksyny z organizmu, 
usuwające z niego śluz. Wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu 
pokarmowego. Warto dodawać kur-
kumę w niewielkich ilościach do wielu 
potraw, gdyż nie narzuca swojego sma-
ku. Doskonale komponuje się z ryżem, 
warzywami i mięsem.

Cynamon
 Jest jedną z najlepszych przypraw 

na utratę wagi, która powinna znaleźć 
się w menu każdej odchudzającej się 

osoby. Rozgrzewa, pobudza do 
pracy enzymy, które uczestni-
czą w metabolizmie węglowo-
danów, reguluje poziom gluko-
zy we krwi. Eksperci radzą, by 
codziennie jeść około łyżeczkę 
cynamonu. Można nim posy-
pywać muesli, owsiankę, owo-
ce oraz dodawać go do kawy 
i herbaty. 

Polecamy aroma-
tyczny napój odchu-
dzający: 1 łyżeczkę 
cynamonu i 1 łyżecz-
kę miodu rozpuścić 
w ½ szklanki gorącej 
wody i pić codziennie 
przed śniadaniem.

Pieprz czarny
To podstawowa przypra-

wa w każdej kuchni. Jeśli do-
tąd używaliśmy go ostrożnie, 
teraz jest powód, by dosypy-
wać więcej pieprzu do swoich 

potraw. Piperyna zawarta w tej przypra-
wie od lat znana jest jako remedium na 
problemy z trawieniem. Okazuje się 
jednak, że pomaga również spalać 
tłuszcz. Najlepiej używać świeżo 
zmielonego pieprzu i posypywać 
nim potrawy już po obróbce ter-
micznej – dzięki temu, nie stra-
ci swoich właściwości, które giną 
w wysokiej temperaturze.

Kardamon
Ta niezwykle aromatyczna 

przyprawa doda charakteru ka-
wie lub herbacie. Olejki eterycz-
ne zawarte w kardamonie pobudza-
ją system pokarmowy do wzmożonej 
pracy, dzięki czemu procesy trawienne 
przebiegają szybciej. Kardamon uła-
twia również detoks, czyli odtruwa or-
ganizm i pomaga schudnąć.

Chili
Warto dodać trochę ognia do die-

ty i podkręcić swój metabolizm! Ostra 
papryczka chili to źródło kapsaicyny, 

która pozwala na szybkie 
i skuteczne spalanie tłusz-
czu. Poza tym nawet mała 
szczypta chili potrafi  do-
dać energii i poprawić sa-
mopoczucie. Jeśli nie lu-
bimy pikantnych potraw, 
powinniśmy zaczynać 
od bardzo małych ilości, 
by z czasem kubki sma-
kowe przyzwyczaiły się 
do ostrości, co pozwoli 
w pełni korzystać z od-
chudzających właściwo-
ści tej przyprawy.

Imbir
Imbir jest jedną z tych roślin, bez 

których wiele narodów nie wyobra-
ża sobie życia. Właściwości leczni-
cze imbiru są powszechnie wykorzy-
stywane w Azji. Dla każdego Azjaty 
imbir to podstawowy dodatek do po-
traw i bardzo skuteczne lekarstwo na 
przeziębienie (herbata z imbirem), 
mdłości (napar z imbiru) czy bóle 
miesiączkowe (plastry korzenia im-

biru). Intensywny aromat imbiru, 
ze świeżą, trochę słodką, a trochę 
drzewną nutą to zasługa zingi-
berolu - składnika olejku ete-
rycznego. Natomiast substancje 
żywicowe m.in. gingerol i zin-
feron, odpowiadają za palący, 
lekko gorzki smak. Wszystkie 
te substancje mają lecznicze 
właściwości. Dzięki nim imbir 
m.in.: ułatwia trawienie, łago-
dzi mdłości (jest składnikiem 
leków przeciw chorobie loko-

mocyjnej), przeciwdziała wymiotom 
po narkozie i chemioterapii, zmniej-
sza agregację (zlepianie) płytek krwi, 
chroni więc przed tworzeniem się za-
krzepów, jest niezbędnym dodatkiem 
do menu osób z podwyższonym cho-
lesterolem. Jest też bogaty w substan-
cje przeciwzapalne, a podczas masażu 
kilka kropli olejku imbirowego przy-
nosi ulgę obolałym mięśniom.

Biovert.pl

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem
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20 maja br. pod obeliskiem upa-
miętniającym bohaterów bitwy o Monte 
Cassino, znajdującym się na os. Niepod-
ległości odbyły się uroczyste obchody 
72 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 
Tradycyjnie już organizatorami uroczy-
stości byli: przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej 
Buczkowski oraz dyrektor Gimnazjum 
nr 42 im. gen Andersa Łukasz Pająk.

W 2004 roku, w 60 rocznicę bitwy, 
mieszkańcy Dzielnicy XVI, chcąc uczcić 
pamięć wszystkich żołnierzy, biorących 
udział w zdobyciu Monte Cassino, ufun-
dowali obelisk, który znajduje się na os. 
Niepodległości. Co roku odbywa się tu-
taj uroczystość patriotyczna organizowa-
na przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce 
i Gimnazjum nr 42 im. gen. Władysława 
Andersa. Również w tym roku, pod obe-
liskiem zgromadzili się przedstawiciele 
władz samorządowych, licznie przybyli 
mieszkańcy oraz delegacje ze szkół z te-
renu Dzielnicy XVI.  Wśród  zaproszo-
nych gości znaleźli się: żołnierz II Kor-
pusu Polskich Sił Zbrojnych uczestnik 
kampanii włoskiej profesor Wojciech 
Narębski, wojewoda Małopolski Józef 
Pilch, senator RP Zbigniew Cichoń, wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Krako-
wa Sławomir Pietrzyk, przewodniczący 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady 
Miasta Krakowa Włodzimierz Pie-

trus oraz współorganizator uroczystości 
przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy XVI Andrzej Buczkowski. Radę 
Dzielnicy XVI reprezentowali również 
radni:  Alina Nowicka, Magdalena Dzie-
dzic, Zofi a Strojek, Stanisława Romanik, 
Agnieszka Łoś i Zdzisław Pawiński. Całą 
uroczystość uświetnił swoją obecnością 
Krakowski Szwadron Ułanów im. Józe-
fa Piłsudskiego pod komendą Henryka 

Bugajskiego, a także ofi cerowie i żołnie-
rze z Centrum Operacji Lądowych - Do-
wództwa Komponentu Lądowego, któ-
rzy pełnili asystę honorową.

Uroczystości rozpoczęły się od 
wspólnego odśpiewania hymnu Polski. 
Następnie zaproszeni goście skierowa-
li do zebranej bardzo licznie młodzieży 
kilka słów. Jako pierwszy głos zabrał pro-
fesor  Wojciech Narębski, który przede 

wszystkim wyraził radość z możliwości 
wzięcia udziału w uroczystości. Przybliżył 
obecnym wydarzenia tamtych dni, wspo-
minał swoich kolegów – żołnierzy, pod-
kreślił ogromną rolę jaką w przełamaniu 
linii Gustawa odegrali polscy żołnierze. 
Na koniec powiedział, że rolą młodzie-
ży jest pamiętać o dniach walki kiedy za-
braknie już jej uczestników i prosił zebra-
nych uczniów o tą pamięć. Następnie do 

obecnych kilka słów powiedział wojewo-
da Małopolski Józef Pilch. Podziękował 
obecnemu gronu pedagogicznemu za to, 
że uczy młodzież szacunku do wartości 
patriotycznych. Przypominał młodzieży 
o konieczności szanowania bohaterów, 
dzięki którym mogą żyć w niepodległej 
Polsce. Jako ostatni głos zabrał wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Krakowa Sła-
womir Pietrzyk. Przypomniał, że Pola-
cy doświadczali w swojej historii braku 
niepodległości. Podkreślił, że teraz kiedy 
żyjemy w kraju wolnym i niepodległym 
trzeba okazać szacunek tym, dzięki któ-
rym się to udało.

Obecni złożyli kwiaty pod Obeli-
skiem Żołnierzy II Korpusu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Na zakończe-
nie tego wyjątkowego spotkania wszyscy 
zebrani wysłuchali uroczyście odśpie-
wanej, wzruszającej pieśni „Czerwone 
Maki na Monte Cassino”. Wyjątkowe 
wykonanie oraz okoliczności sprawiły, 
że wśród obecnych było widać głębokie 
wzruszenie, a u niektórych na policzkach 
pojawiły się łzy. Historia kwiatów, które 
„zamiast rosy piły polską krew” wyśpie-
wana przez ucznia Gimnazjum nr 42 
sprawiła, że uroczystość nie zakończyła 
się wraz z rozejściem się uczestników. 
Pamięć o bohaterach tamtych dni po-
została z obecnymi tego dnia pod obe-
liskiem na długie godziny.  Agnieszka Łoś

Niektórzy mieszkańcy uważają, że 
praktycznie wszystkie problemy, jakie 
dotykają naszą Małą Ojczyznę, można 
rozwiązać za pośrednictwem Dzielni-
cy. Z jednej strony traktujemy to jako 
dowód zaufania i trudno nam wprost 
zniechęcać do przychodzenia ze swo-
imi różnymi problemami do biura Rady 
Dzielnicy XVI Bieńczyce. Przecież kra-
kowskie dzielnice mają być organami 
działającymi blisko mieszkańców na-
szego miasta, organami, dla których 
codzienne trudności krakowian nie są 
czymś odległym i mało ważnym.

Nie można jednak żyć złudzeniami 
w postaci przekonania, że każdy pro-
blem mieszkańca zostanie skutecznie 
i szybko rozwiązany przez Dzielnicę. 
Przede wszystkim starszym krakowia-
nom trzeba jeszcze raz uświadomić, że 
współczesna Rada Dzielnicy XVI Bień-
czyce to jest zupełnie co innego niż tzw. 
Rada Dzielnicowa, czyli organ funkcjo-
nujący w czasach komunizmu na obsza-
rze naszego miasta, który to organ obej-
mował swoją właściwością miejscową 
całą Nowa Hutę. Przede wszystkim zaś 
dawna Rada Dzielnicowa to był element 
tzw. rad narodowych, które nie były sa-
morządem w dzisiejszym tego słowa 
znaczeniu, lecz jednym z elementów 
władzy państwowej w PRL. Rady na-

rodowe były fasadowym tworem stwa-
rzającym pozory samorządu i demo-
kracji, a w rzeczywistości ich zadaniem 
było realizowanie polityki rządu. Zatem 
obecna Rada Dzielnicy Bieńczyce to nie 
jest Rada Dzielnicowa tylko przeniesio-
na z osiedla Zgody na osiedle Kalinowe.

Wróćmy jednak do tytułu niniej-
szego artykułu. Jeśli, drodzy mieszkań-
cy, chcecie zgłosić niebezpieczne zda-
rzenie, przestępstwo, niszczenie mienia, 
uszkodzenie infrastruktury miejskiej 
(np. lampy, alejki, ulicy), zaśmiecenie te-
renu, to nie zawsze najlepszym adresem, 
pod który możecie się udać, jest siedziba 
naszej Dzielnicy. Oczywiście możecie 
tak zrobić i Wasze zgłoszenie zauwa-
żonego problemu zostanie odnotowa-
ne i przekazane odpowiednim służbom 
(Policji, Straży Miejskiej, Zarządowi 
Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu, Zarządowi Zieleni Miejskiej, Miej-
skiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania 
itd.).

Jednak trzeba sobie uświadomić, że 
konieczność przekazywania sprawia, że 
nie zawsze najszybsze i najskuteczniej-
sze rozwiązanie problemu to zgłoszenie 
go do biura Dzielnicy. Jeszcze raz pod-
kreślić trzeba, że intencją tego artyku-
łu nie jest zniechęcanie mieszkańców 
do informowania organów Dzielnicy 

Bieńczyce o problemach, ale podpo-
wiedzenie im najlepszego rozwiązania 
konkretnej sytuacji. W tym celu na tej 
stronie „Kropki” zamieszczamy najpo-
trzebniejsze numery telefonów umoż-
liwiających bezpośrednie zgłoszenie 
zauważonego problemu do właściwej 
jednostki.

Piotr Dominik

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

Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

Przy przejściu przez ulicę Dunikowskiego ustawiono dodatkowe znaki drogowe, a na jezdni wymalowano 

czerwone pasy. Fot. A. Buczkowski

Uroczystości na os. Niepodległości upamiętniły 72 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Fot. RD XVI

■  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania
– tel. 12 646 23 61 (24 godziny na dobę)

■  Zarząd Zieleni Miejskiej 
- tel. 12 34 18 514 (w godz. 7.30-15.30) 

■  Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu 
- tel. 12 616 75 55 (24 godziny na dobę)

■  Straż Miejska Oddział Nowa Huta 
- tel. 986 - prosimy z oddziałem Nowa 
Huta (24 godziny na dobę)

■  Komisariat Policji nr VII 

- tel. 12 615 29 11 (24 godziny na dobę)

ZGŁASZAJMY UWAGI 
I SPOSTRZEŻENIA
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

Problem niebezpiecznego przejścia 
dla pieszych przy ulicy Dunikowskie-
go, tuż obok Rady Dzielnicy był bardzo 
często zgłaszany przez mieszkańców i od 
dłuższego czasu pozostawał nierozwią-
zany. Wspomniane przejście znajduje 
się na łuku drogi, a zaparkowane w za-
tokach samochody ograniczają widocz-
ność. Zarząd Dzielnicy, chcąc rozwią-
zać ten problem, spotkał się w sierpniu 
2015 roku z przedstawicielami ZIKiT-u, 
aby znaleźć rozwiązanie, które poprawi 
bezpieczeństwo. Zaproponowano m.in. 
ustawienie znaku drogowego T-27, tzw. 
agatki, który informuje, że jest to przej-
ście szczególnie uczęszczane przez dzieci, 
wymalowanie dodatkowego oznakowa-

nia poziomego na jezdni w postaci czer-
wonych pasów, a także zamontowanie 
„inteligentnej zebry”, czyli pulsującego 
pomarańczowego światła, które włącza-
łoby się, gdy do przejścia zbliża się pieszy 
oraz zamontowanie progu zwalniającego.

ZIKiT bardzo długo zastanawiał się 
nad wyborem optymalnego rozwiąza-
nia, ale w końcu udało się. Przy przej-
ściu ustawiono dodatkowy znak drogo-
wy tzw. agatkę, a na jezdni wymalowano 
czerwone pasy. To z pewnością poprawi 
bezpieczeństwo, gdyż dzięki temu przej-
ście jest widoczne z daleka.

Marcin Permus

zastępca przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dzielnica nie wszystko załatwi najszybciejPrzejście w końcu 
bezpieczniejsze

Bieńczyce uczciły bohaterów spod Monte Cassino
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Co? Gdzie? Kiedy?

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

• 4–15 lipca – Letnie warsztaty dla dzieci w OKN, 
ARTzonie i Kinie Sfi nks. Szczegóły www.okn.edu.pl

• 6 czerwca godz. 8.00–16.00 – III Nowohucki Przegląd 
Teatrów Mamy i Taty. Wstęp wolny

• 9 czerwca godz. 17.00 – Podróże po historii i kulturze: 
„Rudawa – żywioł poskromiony”. Zwiedzanie wystawy 
z kuratorem w Domu Zwierzynieckim (ul. Królowej Ja-
dwigi 41). Wstęp wolny

• 17 czerwca godz. 18.00 – Cyrk na głowie – koncert Studia 
Piosenki. Reżyseria i scenariusz: Ewa Skolias. Wstęp wolny

• 27czerwca godz. 19.30 – Hati + „Heart Beat Ear Drum 
- A Film About Z'ev” Koncert Rafała Iwańskiego i Ra-
fała Kołackiego (HATI) oraz seans fi lmu dokumentalne-
go w ramach projektu Odbiornik Live (Dofi nansowano 
z Gminy Miejskiej Kraków). Wstęp wolny

• 13 lipca godz. 19.00 – Odbiornik Live Jam Session nad 
Zalewem Nowohuckim w ramach projektu Odbiornik 
Live oraz Zalew Sztuki . Wstęp wolny

• 25–31 lipca – Światowe Dni Młodzieży w OKN, AR-
Tzonie i Kinie Sfi nks. Szczegóły www.okn.edu.pl

KLUB KUŹNIA OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA
os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl; www.facebook.com/KlubKuznia

• 8 czerwca godz. 11.30 – Mistrze-
jowicki Klub Rodziców. Z dziec-
kiem w plecaku – warsztat wiąza-
nia chust na plecach. Zapisy: tel. 
12 648 08 86, e-mail: k.kosow-
ska@kuznia.edu.pl. Wstęp wolny.

• 11 czerwca godz. 14.00–17.00 – 
ŚWIĘTO KUŹNI. Festyn plene-
rowy przy Klubie Kuźnia. W progra-
mie: występy dzieci, warsztaty i wiele 
innych atrakcji. Wstęp wolny

• 15 czerwca godz. 11.30 – Mi-
strzejowicki Klub Rodziców. 

Spotkanie z psychologiem. 
Zapisy: tel. 12 648 08 86, e-mail:
k .kosowska@kuznia .edu.pl . 
Wstęp wolny

• 28 czerwca godz. 17.00–19.00 
– Szafing w Kuźni 22. Edycja, 
Kiermasz książek od złotówki, 
Przekaźnik książkowy. Wstęp 
wolny

• 23 lipca godz. 20.00 – Koncert Mal-
tiox Project. Odin & Harevis (Go-
ran Dimitrijevski i Tomasz Czyba). 
Wstęp wolny.

• 22–26 sierpnia w godz. otwarcia 
biblioteki – Kiermasz książek od 
złotówki. Wstęp wolny

• 29, 30, 31 sierpnia, godz. 12.00–
14.00 – Mistrzejowicki Kompute-
rowy Klub Seniora. Wstęp wolny.

• 29 sierpnia, godz. 14.00–15.00 
– Legendy Mistrzejowickie. 
Warsztaty literacko-plastyczne. 
Wstęp wolny

• 30 sierpnia, godz. 14.00–15.00 – 
Wakacyjne warsztaty plastyczne 
dla dzieci. Wstęp wolny

KINO STUDYJNE SFINKS
os. Górali 5, tel. 12 644 24 65
www.kinosfi nks.pl; www.facebook.com/StudyjneKinoSFINKS

• wtorki godz. 14.30 – FILMOWY KLUB SENIORA 
(60+) – pokazy fi lmów z bieżącego repertuaru kina

• środy (dwa razy w miesiącu) godz. 11.30 – SEANS 
Z MALUSZKIEM – projekcje fi lmów dla rodziców 
wraz z małymi dziećmi na sali (bilety: 10 zł)

• DKF KROPKA – propozycje skierowane do miłośników 
dobrego kina, w ramach DKF odbywają się m.in.: repliki fe-
stiwali, spotkania z twórcami, happeningi, a także przeglądy 
fi lmów fabularnych, animacji i dokumentów (bilety: 11 zł)

• Akademia Filmowa Najmłodszego Widza: 
„Siła wyobraźni w kinie. Filmowanie niemożliwego”

• Akademia Filmowa Młodego Widza: 
„Gatunki fi lmowe”

PROPOZYCJE FILMOWE: www.kinosfi nks.pl
Bilety:  14,00 zł (normalne), 12,00 zł (ulgowe), 

10,00 zł (seniorskie). 
PRZERWA WAKACYJNA LIPIEC-SIERPIEŃ 
(z wyłączeniem Światowych Dni Młodzieży)

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

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

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

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

• 2 czerwca godz. 16.00 – AKADE-
MIA ZDROWIA I URODY: abc 
opalania. Wstęp wolny.     

• 3 czerwca: 
– godz. 10.00 – BAŃKOWICE 

MYDLANE - impreza dla ca-
łych rodzin m. in czarowanie bań-
kowego deszczu, tworzenie gigan-
tycznych baniek, zabawy, konkursy, 
wata cukrowa. Na każdego uczest-
nika czekać będzie mały upominek. 
Wstęp wolny.

– godz. 18.00 – z okazji jubileuszu-
25-lecia Ośrodka wernisaż wystawy 
malarstwa i fotografi i 25 artystów 
i koncert kwartetu smyczkowego 
pod batutą Martyny Drabczyńskiej. 
Wstęp wolny.

• 6 czerwca godz. 10.00 – ZACZA-
ROWANA BIBLIOTEKA – za-
jęcia edukacyjne dla maluchów. 
Wstęp wolny.

• 9 czerwca godz. 16.00 – Cała 
prawda o żywności przetworzonej 
– spotkanie z ekspertami z Cen-
trum Dietetycznego Naturehouse 
. Wstęp wolny. 

• 15–16 czerwca – WYCIECZ-
KA DO SZCZAWY. Zapisy 
i wpłaty do 10 czerwca w Klubie 
Mirage. Koszt: 180 zł (dla człon-
ków SM Mistrzejowice–Północ 
130 zł) 

• 23 czerwca 16.00 – TANECZNE 
POWITANIE LATA dla senio-
rów. Zapisy w Klubie Mirage. 

Wstęp: 20 zł (dla członków SM 
Mistrzejowice-Północ 10 zł)

• SIERPIEŃ – AKCJA LATO 
Z KLUBEM MIRAGE. Szczegó-
łowe informacje i zapisy w Klubie.

• 3 czerwca godz. 9.00–11.00 – 
SPOTKANIE ZE SPECJALI-
STĄ: DIETETYK DZIECIĘ-
CY. Wstęp wolny.

• 7, 14 czerwca godz. 15.30–17.00 – 
KLUB RODZICÓW. Wstęp wolny.

• 10 czerwca godz. 9.00-12.00 – 
WOLNA STREFA RODZICA. 
Podczas spotkań i warsztatów dla 
rodziców, dzieci mają zapewnio-

ną profesjonalną opiekę pod okiem 
animatora-opiekuna. Wstęp wolny.

• 19 czerwca godz. 15.00 – os. Dy-
wizjonu 303 nr 66, teren przy 
ZSO nr 14 – ŚWIĘTO CZY-
ŻYN. DZIELNICA CZYŻYNY  
DZIECIOM. Wstęp wolny.

• SIERPIEŃ – AKCJA LATO 
W MIEŚCIE. Szczegółowe infor-
macje i zapisy w Klubie.

2 czerwca lajkonikowy pochód wy-
ruszy w południe z ulicy Senatorskiej 
i zmierzał będzie do Rynku Główne-
go, gdzie o godzinie 19 na scenie pod 
Wieżą Ratuszową będzie miał miejsce 
fi nałowy taniec Lajkonika i odebranie 

„haraczu” z rąk prezydenta Miasta. Na 
scenie i płycie Rynku Głównego od 
godz. 16 do 19 trwało będzie widowi-
sko „Lajkoniku laj, laj, laj” przygoto-
wujące publiczność do powitania Laj-
konika.  (red)

Pochód Lajkonika

fot. T. Kalarus, A. Janikowski
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Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.
Janusz Korczak

„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.

os. Kombatantów 16a

os. Bohaterów Września 26
os. Kombatantów 14
os. Piastów 21
os. Kazimierzowskie 34

os. Tysiąclecia 87

os. Albertyńskie 29 A
os. 2. Pułku Lotniczego 1
ul. Skarżyńskiego 6 (os. Akademickie)

os. Piastów 60
 os. Boh. Września 57
os. Niepodległości 3
Market Na Wzgórzach
os. Albertyńskie 22a, os. Strusia 12
FHU MM
ul. Wawelska 14, ul. Kuczkowskiego 1

os. Przy Arce 1

os. Dywizjonu 303 62G

ul. Okulickiego 51

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Klub Mirage – os. Bohaterów Września 26
Klub 303 – os. Dywizjonu 303 nr 1

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury 
im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14

Supermarket Internetowy
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POZIOMO:
 2) surowiec na świece
 4) część gitary lub element sztangi
 7) czarnoskóry przyjaciel Stasia 

i Nel
 8) przełożony klasztoru
 9) angielski arystokrata
11) cieplny lub słoneczny
13) klasyk komunizmu
15) absolutna doskonałość
18) myśl, która nie wnosi a nic 

nowego
19) mieszanina cementu, kruszywa 

i wody
20) silny napar z liści herbacianych
24) mleczko kauczukowe
27) ekspozytura, placówka
30) gatunek indyjskiej herbaty
31) zajmuje się obróbką i przygoto-

waniem ilustracji
32) nie jest zawodowcem

PIONOWO:
 1) główny obóz wyprawy
 2) spotkał Czerwonego Kapturka
 3) może być pocztowy
 4) gatunek antylopy
 5) popularna marka samochodu
 6) cukrowa na patyku
10) mięśniak, paker
12) z angielskiego – poduszka 

powietrzna
13) znana marka oleju silnikowego
14) rosyjskie imię męskie
16) ….. John, brytyjski piosenkarz
17) samica jelenia
21) najwyżej zorganizowany 

kręgowiec
22) amerykańska agencja kosmiczna
23) smocza pod Wawelem
25) angielska miara gruntu
26) baśniowy duszek
28) okres w dziejach
29) spód butelki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wydanie 1: Dzielnica VIII Dębniki, Skawina
Wydanie 2: Dzielnice: XIV Czyżyny, 
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facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacjemiejskie i z dzielnic
lubię to

kropkagazeta

Bieżące informacj

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 09.06.2016 r. prześlij rozwiązanie 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

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


