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Ośrodek Kultury im. C. K. Nor-
wida organizuje projekt historyczny 
Korowód Nowohucki dofinansowany 
ze środków Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu „Pa-
triotyzm Jutra”. Powstaną: gra planszo-
wa, pocztówki i animacja, w przestrzeni 
publicznej zawisną plakaty prezentują-
ce Korowód i wybrane postaci, odbędą 
się warsztaty dla animatorów i nauczy-
cieli, planszówkowe rozgrywki, a także 
wycieczka szlakiem postaci ukazanych 
w Korowodzie. Pierwsze działania ru-
szają już we wrześniu br.

Projekt bazuje na specjalnie przy-
gotowanej grafice komputerowej 
przedstawiającej w formie korowodu 
20 postaci charakterystycznych dla 
terenów dzisiejszej Nowej Huty. Re-
prezentują one różne okresy w historii 
i będąc ważne dla miejscowej społecz-
ności, ilustrują dzieje lokalnej kultury. 
Poczet otwiera legendarna Wanda. Za 

nią kroczą m.in.: cysters i malarz Stani-
sław Samostrzelnik, Jan Matejko, któ-
ry był właścicielem dworku w Krzesła-
wicach, „Piękna Zośka” – młodopolska 
modelka zamordowana przez zazdro-
snego męża, działacz ludowy Franci-

szek Ptak, szef zespołu projektujące-
go Nową Hutę Tadeusz Ptaszycki, ks. 
Kazimierz Jancarz – kapelan nowo-
huckiej „Solidarności”, artysta Marian 
Kruczek czy Bogdan Łyszkiewicz – li-
der zespołu „Chłopcy z Placu Broni”. 

Grafika jest punktem wyjścia do stwo-
rzenia narzędzi animacyjno-edukacyj-
nych oraz różnorodnych działań. 

17 września o godz. 12.00 w Kinie 
Studyjnym Sfinks OKN (os. Górali 5) 
odbędzie się premiera animacji promu-
jącej postaci, a następnie spacer (potrwa 
ok. 2 godz.) po miejscach związanych 
z wybranymi postaciami zilustrowany-
mi w Korowodzie Nowohuckim, któ-
ry poprowadzi Paweł Jagło – historyk, 
konsultant merytoryczny projektu. 

W kolejnych miesiącach plano-
wane są dalsze działania w ramach 
projektu. W listopadzie odbędzie się 
premiera edukacyjnej gry planszowej, 
warsztaty dla nauczycieli i animatorów 
z jej wykorzystania podczas zajęć i lek-
cji oraz planszówkowe rozgrywki. Pro-
jekt zakończy się w grudniu br. Bieżące 
informacje zamieszczane są na stronie 
www.okn.edu.pl.

(red)

Rusza Korowód Nowohucki
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
os. Dywizjonu 303 nr 34, tel.: +48 533 002 766, fax: +48 12 647-61-64 
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00, 
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e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

Tegoroczna edycja BO różniła 
się od poprzednich z powodu zmian 
w regulaminie. Radni „Czternastki” 
podjęli jednak działania ułatwiające 
mieszkańcom zapoznanie się z no-
wymi przepisami. W siedzibie Dziel-
nicy XIV zostały zorganizowane dwa 
spotkania informacyjne dla mieszkań-
ców, w których uczestniczyło wiele 
osób, dyżury pełnili też wolontariusze 
z Pracowni Obywatelskiej. Mieszkań-
cy Czyżyn jak zwykle wykazali się za-
angażowaniem i złożyli wiele interesu-
jących projektów, zarówno na poziomie 
dzielnicowym, jak i miejskim. Po raz 
pierwszy można było głosować na wy-
brane projekty wyłącznie przez inter-
net. Żeby pomóc mieszkańcom, którzy 
nie korzystają na co dzień z komputera, 

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

•  KLUB RODZICÓW – wstęp wolny:
– 16 września godz. 9.00-12.00 – Wolna strefa rodzica
 Dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę pod 

okiem animatora – opiekuna. Rodzice znajdą rów-
nież coś do picia i drobne przekąski. 

– 20 i 27 września godz. 15.30-17.00 – Dogoń Żyrafę 
– 23 września godz. 9.00-11.00 – Spotkanie ze spe-

cjalistą. Gościem będzie pielęgniarka.
• 24 września godz. 17.00-20.00 
 POWITANIE JESIENI – ZABAWA TANECZNA 

DLA SENIORÓW – wstęp wolny.

 Klub 303 wraz z Kołem nr 25 Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, serdecznie zapra-
szają seniorów na zabawę taneczną. Do tańca zagra 
zespół Format. 

• 30 września godz. 18.00
 PIERWSZY KSIĘŻYCOWY HAPPENING 
 Niezwykły happening księżycowy organizowany w ra-

mach projektu Międzynarodowej Współpracy Artystycz-
nej „KSIĘŻYC”. 

 Wstęp wolny.
 Więcej informacji już wkrótce na www.krakownh.pl.

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

Za nami trzecia edycja

Budżet w rękach obywateli

radni pełnili dyżury, podczas których 
można było przy ich pomocy zagłoso-
wać w siedzibie Rady Dzielnicy XIV. 
Wielu starszych mieszkańców Czyżyn 
skorzystało z tej możliwości i dyżury te 
cieszyły się sporym zainteresowaniem.

W lipcu Rada Dzielnicy XIV pod-
jęła uchwałę przekazującą środki na 
zwycięskie projekty. Część z nich bę-
dzie zrealizowana w 2017 r., część 
dopiero w 2018 r., ponieważ muszą 
być realizowane w cyklu dwuletnim  
(w pierwszym roku dokumentacja, 
w drugim sama realizacja). Po przy-
znaniu pieniędzy na realizację zwycię-
skiego projektu, pozostałą kwotę prze-
kazuje się na kolejne projekty, które 
mogą być zrealizowane w ramach po-
zostałych pieniędzy. Zwycięski projekt 

w Czyżynach to budowa Trasy spacero-
wej wokół pasa startowego dawnego lot-
niska. Projekt ten będzie realizowany 
w cyklu dwuletnim. Kolejne projekty 
to: Modernizacja placu zabaw w parku 
im. Skalskiego i Przenośne toalety w Par-
ku Lotników Polskich (oba powstaną 
w 2017 r.).

Ogromny sukces odniósł projekt 
stworzenia nowego parku w Czyży-
nach, który wzbudził wielkie zaintere-
sowanie. Po raz pierwszy zdarzyło się, 
że czyżyński projekt będzie realizowa-
ny z miejskiej części Budżetu Obywa-
telskiego. Jest to zasługą ogromnego 
zaangażowania autora projektu, jego 
akcji informacyjnej oraz mieszkańców, 
którzy tłumnie głosowali na nowy park. 
Pokazali tym samym, że mają dość za-
budowywania terenów zielonych 
w okolicy. Park ma powstać w pobliżu 
starego hangaru. Teraz pozostaje nam 
tylko czekać na realizację zwycięskich 
projektów.

Weronika Szelęgiewicz
przewodnicząca  

Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Na stronie Dzielnicy www.dzielnica14.krakow.pl można zobaczyć  
wywiad przewodniczącego „czternastki” Marka Ziemiańskiego  
z Szymonem Tekieli, autorem jednego ze zwycięskich projektów.

Za nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. Wyniki głoso-
wania są już znane, wiadomo, które projekty weszły do realizacji. Nadszedł 
więc czas podsumowań.

Dobiega końca projekt budowy smoczych skwerów w dzielni-
cach krakowskich. W tej ostatniej fazie wybudowany zostanie Smo-
czy skwer w Czyżynach w parku Lotników Polskich niedaleko ogro-
du doświadczeń. W północnej części terenu pomiędzy Tauron Areną 
a Ogrodem Doświadczeń staną dobrane do charakteru placu zabaw 
urządzenia wykonane z najlepszej jakości drewna – nawiązujące te-
matycznie do legendy o Smoku Wawelskim.

Teren pomiędzy Tauron Arena a Ogrodem Doświadczeń to teren 
rekreacyjny, na którym brakowało infrastruktury dla najmłodszych. 
I właśnie dlatego miasto przeznaczyło ponad 700 000 zł na budowę 
placu zabaw Smoczy skwer. Rada Dzielnicy XIV pozytywnie opinio-
wała ten projekt. Marek Ziemiański 

przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny 

Okres wakacyjny mamy już za sobą. 
Czas wrócić do codziennych obowiąz-
ków, szkoły, pracy. To także wzmożony 
ruch samochodów. Poranna trasa z domu 
do szkoły, ze szkoły do pracy często po-
między ciasno zaparkowanymi na osie-
dlowych uliczkach samochodami stwarza 
wiele niebezpieczeństw. Brak wystarcza-
jącej ilości miejsc parkingowych przyczy-
nia się do ograniczenia przepustowości 
ulic. Sytuacji nie sprzyja też brak planu 
zagospodarowania przestrzennego i po-
wstająca w związku z tym chaotyczna 
zabudowa. Choć późno już na radykalne 
rozwiązania, to na pewno należy podjąć 
działania poprawiające tą sytuację.

Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny 
zwrócił się do Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej o opracowanie analizy 
ruchu w Czyżynach (również w aspek-
cie nowopowstających osiedli). Jednak 
najlepsze rozwiązania mogą powstać 
za sprawą samych mieszkańców. Tych, 
którzy są najbliżej problemu i boryka-
ją się z nim codziennie. Jeśli więc mają 
Państwo jakieś pomysły dotyczące 
usprawnienia komunikacji w Czyży-
nach (budowa dróg i parkingów na te-
renach gminnych, zmiana organizacji 
ruchu, itp.) to prosimy o kontakt: rada@ 
dzielnica14.krakow.pl.

RD XIV

Masz propozycję – przekaż ją radnym

Komunikacja w dzielnicy

Z myślą o najmłodszych

Smoczy skwer w Czyżynach

Otwarcie w maju 2014 roku centrum 
targowo-wystawienniczego EXPO Kra-
ków przy ulicy Galicyjskiej pokazało po raz 
kolejny, że tego typu inwestycjom powin-
na towarzyszyć rozbudowa infrastruktury 
drogowej. Odbywające się tam imprezy, np. 
cieszące się wielką popularnością i przycią-
gające dziesiątki tysięcy odwiedzających 
Targi Książki spowodowały całkowity pa-
raliż komunikacyjny w tej części Czyżyn. 
Co więcej, powstają w tym rejonie nowe 
osiedla mieszkaniowe, co dodatkowo po-
gorszy i tak już niełatwą sytuację.

Rozwiązaniem mogłoby być po-
łączenie ulicy Galicyjskiej z ulicą Cie-
płowniczą, które byłoby alternatywą dla 
wąskiej ulicy Centralnej, będącej jedy-
ną, która umożliwia wyjazd z centrum 
targowego. Niestety wygląda na to, że 
przynajmniej na razie nowa droga nie 
powstanie. W zamian Miasto proponu-
je alternatywne rozwiązania, mające po-

Skrzyżowanie ulic Centralnej i Sołtysowskiej

Rondo receptą na korki?
prawić sytuację komunikacyjną w tym 
rejonie. Jednym z nich ma być rondo, 
wybudowane u zbiegu ulic Centralnej 
i Sołtysowskiej. Jeszcze w ubiegłym roku 
Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie 
mówił, że wspomniane rondo wybudu-
je deweloper przeprowadzający inwesty-
cję mieszkaniową przy ulicy Galicyjskiej. 
Oprócz ronda ma powstać też dodatko-
wy pas do skrętu z ulicy Centralnej w No-
wohucką, umożliwiający sprawniejszy 
przepływ pojazdów na tym skrzyżowa-
niu. Dokładny termin realizacji tych in-
westycji nie jest w tym momencie znany.

Na ile proponowane rozwiązania 
poprawią sytuację komunikacyjną w tym 
rejonie – trudno powiedzieć. Pewnym 
natomiast jest, że chcąc szybciej dotrzeć 
na tegoroczne Targi Książki w Krakowie 
(27–30 października), chyba lepiej wy-
brać się pieszo. (red)

Zgłoszenia do 16 września

Projekt „Praca dla Młodych!”
Trwa kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych!”, stanowiącego wsparcie 

dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 16 września.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: płatnych staży z możliwością 
późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych po-
trzeb uczestników. 

Aby wziąć udział w projekcie „Praca dla Młodych!” wystarczy spełnić cztery 
podstawowe warunki: mieć od 18 do 29 lat; być osobą niepracującą tj. bierną za-
wodowo; nie uczącą się w trybie stacjonarnym, mieszkać na terenie miasta Kraków 
bądź powiatów: krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego, bocheńskiego, chrza-
nowskiego, myślenickiego. Studenci studiów zaocznych mogą wziąć udział w pro-
jekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie za pośrednictwem formularza do pobrania 
na stronie www.pracadlamlodych.info.pl lub osobiście w Biurze Projektu przy ulicy 
Szlak 8a/5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 12 626 
01 50, 12 626 00 95.

 (UMK)
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STRONA REDAGOWANA PRZY WYKORZYSTYWANIU MATERIAŁÓW Z SERWISÓW UMK, ZIKiT, MPK S.A., ZUS, KWP W KRAKOWIE

 Nowa strona internetowa ZUS
Od 23 sierpnia można korzystać z nowej strony internetowej ZUS. Nowa wi-

tryna zus.pl, która na razie jest dostępna dla klientów ZUS pod adresem www.beta.
zus.pl, jest bardziej czytelna, intuicyjna i łatwa w obsłudze niż dotychczasowa strona, 
jak zapewnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie 
małopolskim.Nowy portal ZUS jest dostosowany do potrzeb użytkowników nie-
dowidzących oraz niesłyszących. Strona powstawała pod okiem ekspertów ze sto-
warzyszenia „Integracja” i w zgodzie ze standardami WCAG 2.0. Cały czas trwają 
prace nad stopniowym upraszczaniem treści na stronie i dostosowywaniem ich do 
wskazanych standardów.

Tworząc stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wykonawca 
(firma Atos) wykorzystał technologię Liferay, która umożliwia łatwą i szybką mody-
fikację treści znajdujących się na portalu oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkow-
nika i jego danych.

Portal będzie jeszcze udoskonalany i rozbudowywany. W kolejnym etapie, któ-
ry zakończy się na przełomie tego roku, zostanie udostępniona wersja na urządzenia 
mobilne, przebudowę przejdzie portal statystyczny oraz zakładka zamówień pu-
blicznych, pojawią się też: możliwość automatycznej rejestracji na szkolenia pro-
wadzone przez ZUS oraz wersje obcojęzyczne portalu. Co ważne, nowa strona zus.
pl łączy w sobie wszystkie występujące dotychczas odrębnie witryny: pue.zus.pl, 
mojaskladka.zus.pl czy mojaemerytura.zus.pl.

 ZUS wydłuża godziny pracy
W poniedziałki sale obsługi klienta były otwarte dłużej niż w każdy inny dzień 

tygodnia, bo do godziny 17.00. Od września będą czynne o godzinę dłużej, czyli 
do godziny 18.00.

 Uwaga na oszustów podających 
 się za pracowników ZUS

Do ZUS zgłaszają się emeryci po odbiór dodatkowych pieniędzy obiecanych im 
przez oszustów podających się za pracowników ZUS. Naciągacze odwiedzają starsze 
osoby w domach. Zakład przypomina, że prócz ściśle określonych przypadków, pra-
cownicy ZUS nie pojawiają się w miejscu zamieszkania klienta.

Z relacji przedstawianych nam przez oszukane osoby wynika, że kilka dni wcze-
śniej do ich drzwi zapukały osoby podające się za pracowników ZUS. Po wpuszczeniu 
do mieszkania, osoby te zażądały dowodu osobistego oraz odcinków przekazu pocz-
towego poświadczających wysokość pobieranego świadczenia. Następnie naciągacze 
obiecali świadczeniobiorcom, że jeśli pojawią się w placówce ZUS w konkretnym 
dniu, o konkretnej godzinie, to Zakład wypłaci im w gotówce, dodatkowo 200 zł.

Przypominamy, że wizyta pracownika ZUS w domu klienta możliwa jest tylko 
wówczas gdy: przeprowadza kontrolę zwolnień lekarskich czy kontrolę płatnika skła-
dek (jeśli siedziba firmy jest w tym samym miejscu, co adres zamieszkania płatnika), 
jednak na kontrolę płatnika składek, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem. 

W innych przypadkach, nie ma możliwości, aby pracownik ZUS pojawił się 
w miejscu zamieszkania klienta, tym bardziej oferując klientom dodatkowe pieniędze. 

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności kontaktujących się z nim 
osób, ZUS prosi o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 
telefonu: 22 560 16 00.

Trwa montaż specjalnego, inteli-
gentnego oświetlenia, którego inten-
sywność będzie dostosowywana do 
warunków pogodowych, oświetlenia ze-
wnętrznego i natężenia ruchu. Do końca 
sierpnia blisko 1000 lamp zastąpiło stare, 
a pod koniec listopada będzie ich łącznie 
ponad 3,5 tysiąca. Montaż nowoczesne-
go oświetlenia, to innowacyjny projekt 
badawczy Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Innowacyjny projekt ZIKiT-u i AGH 

Inteligentne oświetlenie miasta
Łącznie w mieście zamontowanych 

zostanie 3768 nowoczesnych punktów 
świetlnych, zlokalizowanych w rejonie 
Alej Trzech Wieszczów i Starego Mia-
sta, Salwatora, Łobzowa, Bronowic, na 
terenie Krowodrzy i Śródmieścia.

Pilotażowy projekt obejmuje nie 
tylko montaż lamp, ale także przygoto-
wanie projektu oświetlenia LED, stwo-
rzenie systemu sterowania światłem 
i sprzężenia go z systemem sterowania 
ruchem. Jego efekty mogą przełożyć się 
w przyszłości na ogólne zasady funk-
cjonowania oświetlenia w całym Kra-
kowie.

Do tej pory zamontowano 942 
oprawy na Salwatorze oraz 234 w Łob-
zowie. Podsumowaniem projektu będą 
trzy konferencje, które Akademia Gór-
niczo-Hutnicza zorganizuje pod koniec 
września, października i listopada.Fot. ZIKiT

6 302 274 283 zł to wartość unijne-
go dofinansowania, jakie uzyskał Kra-
ków (stan na dzień 10.06.2016 r.) Dane 
pochodzą z „Mapy dotacji UE” – portal 
informatyczny Ministerstwa Rozwoju, 
który zawiera dane o wykorzystaniu Fun-
duszy Europejskich w podziale na woje-
wództwa i powiaty.

Warto wiedzieć, że w obecnej per-
spektywie finansowej Gmina Kraków 
bardzo aktywnie zabiega o pozyskanie 
środków z Unii Europejskiej. Przykła-
dem jest choćby wpisanie 45 projektów 
do Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, które posiadają zagwa-
rantowane dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego, w kwocie 
ponad 629 mln zł. Wartość tych projek-
tów wynosi 941 mln zł. 

– Mamy też gwarancję dofinansowanie 
dla projektów w zakresie transportu zbioro-
wego i ciepłownictwa w ramach tzw. pro-
jektów komplementarnych, które będą finan-

Miliardy unijnej pomocy dla Krakowa
sowane ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Projekty kom-
plementarne w zakresie transportu miej-
skiego mają wartość ponad 991 mln zł, przy 
spodziewanym dofinansowaniu 450 mln zł 
i obejmują swoim zakresem: budowę linii 
tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza 
Górka–Górka Narodowa), budowę linii 
tramwajowej wzdłuż trasy Łagiewnickiej, 
modernizację torowisk tramwajowych oraz 
zakup taboru tramwajowego. Natomiast 
łączna wartość projektów komplementar-
nych w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi 
ponad 595 mln zł, przy spodziewanym po-
ziomie dofinansowania w kwocie ponad 362 
mln zł – wylicza Janusz Moskwa, dyrektor 
Biura Funduszy Europejskich UMK.

Równocześnie Gmina Kraków apli-
kuje o środki unijne w ramach ogłasza-
nych naborów i konkursów. Obecnie 
w ocenie znajdują się m.in. dwa duże 
projekty dotyczące rozbudowy ul. Igo-
łomskiej i al. 29 Listopada. Wartość tych 
projektów będących w trakcie oceny wy-

nosi ponad 626 mln zł, przy planowanym 
dofinansowaniu ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko w kwocie ponad 481 mln zł.

Przy ocenie aktywność Krakowa 
w zakresie pozyskiwania środków unij-
nych warto mieć na uwadze nie tylko do-
chody. 

– Bardzo ważne jest to, że Kraków po-
zyskał środki na niemal wszystkie obszary 
działalności. Wśród głównych zadań współ-
finansowanych ze środków europejskich 
znajdują się inwestycje z zakresu gospodar-
ki komunalnej, drogownictwa i transportu 
zbiorowego, opieki medycznej, kultury i tu-
rystyki oraz szkolnictwa zawodowego – za-
znacza dyrektor Moskwa. 

Sporo środków pozyskiwanych jest 
też na tzw. projekty nieinwestycyjne. 

– To projekty kwotowo mniejsze od 
sztandarowych inwestycji miasta, ale nie-
zwykle istotne z punku widzenia wybranych 
grup mieszkańców – konkluduje dyrektor 
Janusz Moskwa.

Do połowy miesiąca potrwa wy-
gaszanie dotychczasowego systemu 
rowerów miejskich KMK Bike. Od 
15 września rozpocznie się stopniowe 
wdrażanie nowego systemu, czwar-
tej generacji, pod nazwą Wavelo, któ-
rą wybrali mieszkańcy w internetowej 
sondzie. Stare, dotychczas użytkowa-
ne rowery trafią do krakowskich szkół. 
Zgodnie z planem, najpóźniej do 14 
października pojedziemy jednośladami 
czwartej generacji.

– Ze względu na to, że rowery trzeciej 
generacji nie mogą współpracować ze sta-
cjami 4G, a są w dobrym stanie technicz-
nym zdecydowaliśmy, że po ich zdemon-
towaniu i poddaniu serwisowi, zostaną 
rozdane jednostkom gminnym, m.in. szko-
łom, gdzie będą mogły służyć krakowianom 
jeszcze przez kilka lat – zaznacza Marcin 

Fot. Bogusław Świerzowski

Fot. Marcin Piętka

Już wkrótce pojawią się jednoślady czwartej generacji

Dotychczasowe rowery miejskie trafią 
do krakowskich szkół

Korusiewicz dyrektor Zarządu Infra-
struktury Komunalnej i Transportu. 

Pierwszą placówką, która zdecydo-
wała się na przyjęcie 20 rowerów jest X 
Liceum Ogólnokształcące.

– Rowery czwartej generacji to zupełnie 
nowy sprzęt, dlatego wymiana stacji i transfer 
baz danych będzie skomplikowaną operacją. 
Przystępujemy do niej już teraz bo otrzyma-
liśmy od BikeU (firmy która będzie operowa-
ła rowerami) informację, że jest już gotowa 
do rozpoczęcia wdrażania nowego systemu. 
Jednak, by za kilka tygodni krakowianie mo-
gli skorzystać z Wavelo, musimy najpierw 
zdemontować stary system – mówi Marcin 
Wójcik, Oficer Rowerowy Krakowa.

Około 15 września rozpocznie się 
proces wdrażania nowego systemu rowe-
rów miejskich. W miejsce starych stacji 
zaczną być montowane nowe. Równole-

gle prowadzony będzie proces migracji 
bazy danych do nowego systemu. Środki 
finansowe użytkowników zostaną prze-
transferowane i zaksięgowane w „wir-
tualnym portfelu”. Użytkownicy będą 
mogli swoje pieniądze przeznaczyć na 
opłatę abonamentową lub pozostawić 
jako środki do wykorzystania w usłudze 
„Pay as You go”, czyli opłat naliczanych 
za wyjeżdżone minuty.

Jako pierwsze miasto w Polsce

Kraków ubezpieczył mosty

Dwadzieścia krakowskich obiektów 
architektonicznych - mostów, wiaduk-
tów i tuneli o łącznej wartości 650 milio-
nów złotych, zostało ubezpieczonych od 
ryzyka, jakie niosą klęski żywiołowe. Do 
tej pory żadne inne polskie miasto nie za-
troszczyło się o swoje strategiczne mienie 
na taką skalę.

Przeciwległe brzegi Wisły w Krako-
wie łączy wiele przepraw, z czego część po-

siada niezwykłe walory historyczne i zo-
stała wpisana do rejestru zabytków. Ich 
utrzymanie w należytym stanie technicz-
nym ma szczególne znaczenie.

Mosty są kluczowymi obiektami dla 
sprawnego funkcjonowania krakowskie-
go układu komunikacyjnego. Krakowianie 
pamiętają zagrożenie mostu Dębnickiego, 
do którego doszło podczas powodzi w 1997 
i 2010 roku. Ewentualne jego zniszczenie 

mogłoby spowodować znaczące konse-
kwencje dla budżetu miasta Krakowa. Od-
budowa pochłonęłaby miliony złotych.

W związku z tym pracownicy Zarzą-
du Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
opracowali założenia do ubezpieczenia stra-
tegicznej infrastruktury miasta. W jej skład 
wchodzą wybrane mosty, wiadukty i tunele.

Ostatecznie wytypowano do ubez-
pieczenia dwadzieścia obiektów (dziewięć 
mostów, dwa tunele i dziewięć wiaduktów) 
o łącznej wartości około 650 milionów zło-
tych. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne 
na krajowym rynku ubezpieczeń, które 
spotkało się z dużym zainteresowaniem ze 
strony nie tylko ubezpieczycieli, ale i in-
nych miast. Nikt do dzisiaj nie rozważał 
objęcia ochroną ubezpieczeniową tak spe-
cyficznych obiektów, odznaczających się 
również znaczną wartością historyczną.

Finalnie udało się wyłonić konsor-
cjum towarzystw ubezpieczeniowych, któ-
re zobligowało się do pokrycia strat miasta 
w przypadku zniszczenia, między inny-
mi: Mostu Nowohuckiego, Piłsudskiego, 
Grunwaldzkiego i Dębnickiego.
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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 KUŹNIA OŚRODKA KULTURY 
IM. C. K. NORWIDA
os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, www.kuznia.edu.pl; www.facebook.com/KlubKuznia

PROPOZYCJE STAŁE:
• Poniedziałki godz. 14.00 – TEATR MIKSER. Gru-

pa teatralna dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie, zapisy: 
Aleksandra Kowalczyk, aktorka, reżyserka i instruktorka 
teatralna a.kowalczyk@kuznia.edu.pl.

• Środy godz. 10.00-11.30 – MISTRZEJOWICKI 
KLUB RODZICÓW. Bezpłatne spotkania dla ro-
dziców. Harmonogram zajęć: www.kuznia.edu.pl. Na 
warsztaty i spotkania ze specjalistami obowiązują zapisy: 
tel. 12 648 08 86, e-mail: k.kosowska@kuznia.edu.pl

• Czwartki godz. 16.00 – Recykling na wesoło, czyli co 
można zrobić z niczego. Warsztaty dla dzieci prowadzo-
ne przez Magdalenę Lis. Wstęp 15 zł

• Czwartki:
– godz. 17.00 – warsztaty plastyczne dla dzieci. 
 Wstęp 15 zł
– godz. 17.30 – Bajki Europejskie. 
 Spotkania dla dzieci przedszkolnych. Wstęp 5 zł.

• Spotkania przy globusie. Poznajemy świat w bibliote-
ce (2 razy w miesiącu) – cykl skierowany do dzieci szkół 
podstawowych. Wstęp wolny.

• Środy i piątki w godz. 9.00-13.00 – Klub brydżowy
• Koncerty Mistrzejowickie (niedziela – raz w miesiącu) 

godz. 18.00. Spotkania z muzyką klasyczną. Kościół pw. 
św. M.M. Kolbego, os. Tysiąclecia 86 i/lub Kościół Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, os. Bohaterów Września 33. 
Wstęp wolny.

• DKK dla dorosłych (raz w miesiącu). Wstęp wolny.
• Grupa Literacka Sylaba (raz w miesiącu). Wstęp wolny.

WYDARZENIA: 
• 17 września godz. 14.00-16.00 – ZAJRZYJ DO KUŹ-

NI – dzień otwarty – atrakcje dla dzieci i dorosłych, 
otwarte warsztaty, spotkania organizacyjne, szafing, 
kiermasz książki od 1 zł. Zapoznanie się z nową ofertą 
Kuźni na sezon 2016/2017. 

 Wstęp wolny
• 17 września godz. 14.30 i 16.30 – Tajemnice Mistrze-

jowic – spacerem. Spacer z przewodnikiem miejskim 
Pawłem Stachowcem (14.30) lub z spacer z mieszkań-
cami (16.30), po Dzielnicy XV Mistrzejowice. Zapisy: 
j.kornas@kuznia.edu.pl , tel. 12 648 08 86. Wstęp wolny. 
Projekt Tajemnice Mistrzejowic dofinansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu 
„Patriotyzm Jutra”

• Koncerty Mistrzejowickie (wstęp wolny):
– 18 września godz. 18 – Kościół pw. św. M.M. Kolbe-

go, os. Tysiąclecia 86 
– 24 września godz. 19.15 – Kościół Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy, os. Bohaterów Września 33

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

Trwają zapisy na zajęcia w sezonie 2016/17: języki obce, muzyczne, taneczne, gimnastyki, joga, literackie, teatralne, eko-
logiczne, rękodzielnicze, artystyczne, rodzicielskie, komputerowe, regionalne, dla grup zorganizowanych.

Rada Miasta podjęła uchwałę

Miejscowy plan „Mistrzejowice – Południe”
31 sierpnia br. Rada Miasta Krakowa 

na jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Mistrzejowice – Południe”. Ob-
szar wskazany do objęcia planem położony 
jest w północnej części Krakowa i obejmuje 
osiedla Tysiąclecia, Oświecenia oraz Kom-
batantów. Jego granice wyznaczają:
– od północy granice sporządzanego 

miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Mistrze-
jowice – ks. Kazimierza Jancarza” oraz 
ulica Srebrnych Orłów,

– od wschodu i południowego wschodu 
Rondo Piastowskie oraz granica obo-
wiązującego miejscowego planu zago-
spodarowani przestrzennego obszaru 
„Bieńczyce – Osiedle”,

– od południa aleja Gen. Bora – Komo-
rowskiego,

– od zachodu granice sporządzanych 
miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego obszarów „Prąd-
nik Czerwony – Wschód” oraz „Gen. 
Bora Komorowskiego – Rejon Kon-
centracji Usług”.
W wyniku przeprowadzonych ana-

liz zdecydowano, że obszar zostanie po-
szerzony w kierunku wschodnim i obej-
mie również tereny pomiędzy ulicami: 
Wiślicką, Srebrnych Orłów oraz Oku-
lickiego. Przeważająca część tego rejo-
nu na chwilę obecną jest zainwestowana. 
Zabudowa obszaru zaczęła się kształ-
tować w latach 60, jako zabudowa z tzw. 
„wielkiej płyty”. Uzupełnienie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej stanowią 
m.in. budynki usługowe i handlowe, ko-
ściół p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego, 
żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazjalne i średnie, Młodzieżowy Dom 
Kultury im. A. Bursy. W centralnej części, 
pomiędzy os. Oświecenia i os. Tysiąclecia 
znajduje się Park Tysiąclecia – teren zieleni 
urządzonej. (RD XV)

Od kwietnia do końca sierpnia br. 
wykonywane były przez Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transpor-
tu w Krakowie zaplanowane na ten 
rok remonty dróg i chodników na te-
renie Mistrzejowic. Jednym z pierw-
szych zadań był remont chodnika przy 
ulicy Cedyńskiej na osiedlu Tysiącle-
cia. Zaraz po nim prace ruszyły przy 
nowej nawierzchni tejże ulicy. Po Ce-
dyńskiej ekipy remontowe zajęły się 
nawierzchniami ulic Kruszwickiej 
i Kupały na osiedlu Piastów. Przy tej 
drugiej wyremontowany został rów-
nież w całości chodnik od strony pół-
nocnej. Renowację przeszły także 
chodniki na osiedlu Piastów przy blo-
kach nr 19, 25 i 46, a także przy ulicy 
Monda na osiedlu Bohaterów Wrze-
śnia, przystanku MPK „Okulickiego” 
przy osiedlu Oświecenia oraz wzdłuż 
bloku 33 na tymże osiedlu. Na osiedlu 
Oświecenia zmieniła się także organi-
zacja ruchu. W miejsce istniejącej do 

tej chwili strefy zamieszkania, wsku-
tek wspólnych działań Rady Dziel-
nicy XV oraz inspektorów ZIKiT 
w Krakowie, od 1. lipca br. wprowa-
dzona została strefa ruchu z ograni-
czeniem prędkości na terenie osiedla 
do 30 km/h. Nadrzędnym celem, któ-
ry zainicjował wprowadzone zmiany, 
było spowodowanie wprowadzenia 
pionowego i poziomego oznakowa-
nia szkolnego przejścia dla pieszych 
w okolicy Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 5 na osiedlu Oświecenia. 
Istniejące do tej pory rozwiązania 
w ocenie Komisji Infrastruktury Ko-
munalnej i Planowania Przestrzen-
nego Rady Dzielnicy XV, której 
przewodniczący Piotr Żołyniak był 
jednym z inicjatorów zmian, nie gwa-
rantowały pełnego bezpieczeństwa 
dla dzieci idących do i ze szkoły. 

Podczas wakacji przeprowadzo-
na została największa inwestycja na 
terenie dzielnicy, czyli wymiana na-

wierzchni ulicy Wiślickiej. W ramach 
remontu nawierzchni jezdni uli-
cy Wiślickiej, wprowadzona została 
zmiana w jej poziomym i pionowym 
oznakowaniu – mająca na celu zwięk-
szenie do maksimum długości prawe-
go pasa ruchu dla jadących ulicą Wi-
ślicką od strony ulicy Czaplickiego, 
w kierunku skrzyżowania z Bora Ko-
morowskiego. Niewątpliwie powinno 
to przyczynić się do zwiększenia prze-
pustowości tego odcinka drogi, głów-
nie w godzinach porannych.

Pod koniec wakacji wymienio-
na została nawierzchnia ulicy Ks. 
K. Jancarza na odcinku od pętli au-
tobusowej do końca Placu Targo-
wego „Złoty Wiek”. ZIKiT w naj-
bliższym czasie wykona także małą 
przebudowę wjazdu pod blok nr 
16 na os. Piastów, dzięki czemu bę-
dzie on szerszy i bezpieczniejszy. 
Na wniosek mieszkańców i radnych 
została wyremontowana nawierzch-

Remonty dróg i chodników w Mistrzejowicach

W wakacje drogowcy nie odpoczywali

nia placyku przy Skate Parku na 
Plantach Mistrzejowickich. Miejsce 
to było od jakiegoś czasu notorycznie 
niszczone, a kostka, z której był wy-
konany placyk, rozrzucana po okolicy. 
Miejmy nadzieję, że po remoncie nie 
dojdzie już do tego typu dewastacji. 
Z remontów ciągów pieszych pozo-
stały do wykonania w tym roku tak-
że wskazane do realizacji przez Radę 
Dzielnicy XV Mistrzejowice, a mają-
ce zostać zrealizowane przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej alejki spacerowe 
przy Forcie Batowice oraz przedept 
przy ogródku jordanowskim na os. 
Oświecenia przy bloku nr 26 i 27.

Konrad Maciejowski
Nowa nawierzchnia ulicy Wiślickiej. 
 Fot. RD XV

Wyremontowana nawierzchnia placyku na 
Plantach Mistrzejowickich. Fot. RD XV
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Ciepło przez cały rok
REKLAMA

 JAK TO DZIAŁA? 
Ciepło przez cały rok to usługa po-

legająca na możliwości automatyczne-
go rozpoczęcia i zakończeniu ogrzewa-
nia niezależnie od pory roku, zgodnie 
z aktualnymi warunkami pogodowy-
mi. Oznacza to dostawy ciepła, zawsze, 
gdy jest taka potrzeba np. późną wiosną 
lub wczesną jesienią. To właśnie wte-
dy też częściej się przeziębiamy, mamy 
problem z dosuszeniem prania i czę-
sto musimy się ratować dogrzewając 
mieszkanie np. grzałkami elektryczny-
mi. Usługa likwiduje wszystkie te nie-
dogodności. 

Działanie oparte jest o urządzenie 
automatyki pogodowej zainstalowanej 
w danym budynku. To ono steruje do-
stawami ciepła w  zależności od  tem-
peratury panującej na  zewnątrz. Gdy 
temperatura spada poniżej określone-
go poziomu, uruchamia dopływ ciepła 
do budynku. Analogicznie, kiedy tem-
peratura wzrasta, dopływ ciepła zostaje 
automatycznie wstrzymany. Tempera-
turę graniczną, która uruchomia dosta-
wę ciepła, zawsze ustala administrator 
w  zależności od preferencji mieszkań-
ców. Najczęściej jest to 15 stopni.

 JAKIE SĄ ZALETY?
Najważniejszą zaletą komfortu 

cieplnego jest poprawa zdrowia miesz-
kańców. Dogrzane mieszkanie pozwala 
uniknąć przeziębień, na które jesteśmy 
szczególnie narażeni w  tak zwanych 
okresach przejściowych, a więc wiosną 
i jesienią. Ale usługa ma również po-
zytywne aspekty finansowe – przede 
wszystkim nie ma konieczności ku-

powania i korzystania z dodatkowych 
źródeł ciepła, takich jak farelki czy inne 
urządzenia elektryczne. Dodatkowym 
plusem jest tu likwidacja potencjalnego 
niebezpieczeństwa korzystania z tego 
typu urządzeń – zwarć, a w ich konse-
kwencji nawet pożaru. Nie bez znacze-
nia jest pośredni wpływ usługi na stan 
techniczny całego budynku. Utrzyma-
nie odpowiedniej i niespadającej po-
niżej pewnego poziomu temperatury 
chroni przed niebezpiecznymi grzyba-
mi na ścianach wewnętrznych oraz ele-
wacjach. 

 ILE TO KOSZTUJE?
Uruchomienie usługi jest bezpłat-

ne, a opłaty są naliczane tylko za fak-
tycznie dostarczone ciepło. Oznacza to, 
że w przypadku ciepłej wiosny i jesieni, 
nie poniesiemy żadnych dodatkowych 
kosztów. W takich sytuacjach automa-
tyka pogodowa w ogóle nie uruchomi 
dostawy ciepła bo nie będzie takiej po-
trzeby. Co w takim razie się stanie, jeśli 
pogoda będzie nam płatać figle? Za-
płacimy dokładnie za to ciepło, które 
zużyliśmy, ale należy pamiętać, że do-
grzewając się w takie dni urządzeniami 
elektrycznymi czy kuchenką gazową 
również zapłacimy większe rachunki. 
Co się bardziej opłaca? Trudno powie-
dzieć, bo koszty zarówno w jednym, jak 
i drugim przypadku nie są w skali kilku 
dni zbyt duże. 

Natomiast różnicę w obu sposo-
bach ogrzewania robią wspomniane 
wyżej zalety usługi „Ciepło przez cały 
rok” – pewność utrzymania się cie-
pła wewnątrz w  przypadku spadku 

temperatury na  zewnątrz, wygoda 
i niezawodność. Szacunkowe opłaty 
za dostarczone w całym sezonie przej-
ściowym nawet w zimnym roku nie po-

winny przekroczyć kilkudziesięciu zło-
tych, co w skali miesiąca oznacza koszt 
na poziomie od zera do 5–6 PLN na 
całe mieszkanie. 

  KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z CIEPŁA 
PRZEZ CAŁY ROK?

Pewność ciepła, bezpieczeństwo, wy-
goda i oszczędność – to ogromne zalety 
usługi „Ciepło przez  cały rok”. Nieste-
ty obecnie jest ona dostępna wyłącznie 
dla mieszkańców budynków korzystają-
cych z dostaw ciepłej wody bez piecyka. 
W przypadku ich mieszkań wystarczy 
zgłosić tę potrzebę do  Administratora 
budynku, który skontaktuje się z MPEC, 
aby ustalić warunki i podpisać umowę. 
W przypadku innych budynków moż-
liwość całorocznych dostaw ciepła jest 
związana z podgrzewaniem wody użyt-
kowej. Dlatego osoby zainteresowane 
komfortem cieplnym w mieszkaniu, a ko-
rzystające jeszcze z piecyków gazowych 
w łazienkach powinny przy okazji poru-
szyć na forum wspólnoty czy spółdzielni 
również ten temat. Patrząc na powyższe 
argumenty warto kompleksowo skorzy-
stać z ciepła.

Zdarza Ci się marznąć w domu pod koniec wiosny lub lata, gdy temperatura na ze-
wnątrz niespodziewanie spada? Źle się czujesz, gdy ogrzewanie zostało już wyłączone 
po zimie lub jeszcze nie zostało włączone na jesień, a w Twoim mieszkaniu panuje 
wilgoć? Cenisz sobie wygodę i jak ognia unikasz dyskomfortu związanego z nieodpo-
wiednią temperaturą mieszkania w okresach przejściowych? „Ciepło przez cały rok” 
to usługa stworzona właśnie dla Ciebie.
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W lipcu minął rok odkąd zostałem 
wybrany przewodniczącym Rady i Za-
rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Z tej 
okazji przychodzi mi na myśl kilka re-
fleksji, którymi chcę się z Państwem po-
dzielić. Był to dla mnie czas ciekawych 
doświadczeń i zarazem ciężkiej pracy. 
Mimo, iż radnym jestem już drugą ka-
dencję, to dopiero teraz będąc przewod-
niczącym Zarządu tak naprawdę pozna-
łem tajniki pracy w Radzie. Przekonałem 
się, że nawet wykonanie remontu parkin-
gu może nie być prostą sprawą, gdyż nie 
zawsze udaje się zachować dotychczaso-
wą ilość miejsc postojowych, co nie wy-
nika ze złej woli tylko z przepisów prawa, 
a co czasem spotyka się z niezadowole-
niem niektórych mieszkańców. Zdarza 
się również, że trudno jest przekonać 
urzędników do wycięcia jakiegoś drze-
wa, choćby suchego. Tymczasem wciąż 
ktoś przychodzi do biura Rady i prosi lub 
wręcz żąda, aby jego wniosek dotyczący 
np. postawienia ławki, wycięcia drzewa 
lub postawienia słupków ograniczają-
cych wjazd na teren zielony czy też do-
tyczący jakichś innych zadań do realiza-
cji w ramach kompetencji Dzielnicy był 
zaraz spełniony.

Mieszkańcy przychodzą z wieloma 
swoimi problemami i nierzadko mają do 
mnie pretensje, że nie chcę natychmiast 
spełnić ich oczekiwań, ponieważ uważa-
ją, że ich realizacja zależy wyłącznie ode 
mnie. Dlatego chcę w tym miejscu wyja-

Nie jestem dyrektorem

śnić na czym polega rola przewodniczą-
cego Rady i Zarządu Dzielnicy.

Zacznę od początku. Nasza Dziel-
nica podzielona jest na 21 okręgów, a z 
każdego z nich wybierany jest jeden rad-
ny na czteroletnią kadencję. Każdy czło-
nek Rady ma tak samo silny mandat, 
dlatego, aby praca przebiegała sprawnie 
radni spośród siebie większością gło-
sów wybierają przewodniczącego Za-
rządu, jego zastępcę i trzech członków 
Zarządu. Przewodniczący reprezentu-
je Radę na zewnątrz oraz kieruje pracą 
Rady, a także prowadzi obrady Zarzą-
du jak i sesje, czyli posiedzenia całej 21 
osobowej Rady. Nie jest on jednak dy-
rektorem, nie zatrudnia pracowników, 
którym może zlecić wykonanie określo-
nych prac, nie podejmuje też jednooso-
bowo decyzji. Decyzje podejmowane są 
większością głosów na posiedzeniach 
Zarządu bądź na sesjach. Podjęte decy-

Rozpadający się mostek na stru-
mieniu wodnym Młynówka w Krako-
wie na ul. Wojciechowskiego łączący 
Dzielnicę XVI Bieńczyce z Dzielnicą 
XVII Wzgórza Krzesławickie został 
w końcu wyremontowany.

- O fatalnym, mogącym zagro-
zić bezpieczeństwu przechodniów sta-
nie mostka na Młynówce w listopadzie 
ubiegłego roku zostałem poinformowa-
ny przez mieszkańca ulicy Bulwaro-
wej. Gdy przyszedłem na miejsce i zo-
baczyłem, jak to wygląda, oburzyłem się. 

Mostek na Młynówce przed i po remoncie. 
 Fot. A. Buczkowski

zje przewodniczący Zarządu przekazuje 
w formie ustnej czy też pisemnej zain-
teresowanym osobom bądź podmiotom. 
Dlatego każdą zgłoszoną mi sprawę 
przedstawiam na posiedzeniu Zarządu, 
by poznać zdanie pozostałych człon-
ków i wypracować wspólne stanowisko. 
Zdanie Zarządu przedstawiam również 
w formie projektów uchwał na sesjach 
Rady Dzielnicy wszystkim członkom 
Rady i dopiero wtedy kolegialnie cała 
rada podejmuje wiążące decyzje.

Mając to na względzie mieszkańcy 
spotykając się ze mną jako przewodni-
czącym nie powinni oczekiwać, że ja sam 
mogę podjąć decyzję i że sprawa zosta-
nie od ręki załatwiona. My jako członko-
wie Rady wyznaczamy kierunki rozwoju 
i działania w Dzielnicy, ale to urzędnicy są 
odpowiedzialni za wykonanie zleconych 
zadań. Ja spotykając się z mieszkańca-
mi zapisuję każdą zgłaszaną sprawę i po 
konsultacji z Zarządem, bądź całą Radą 
przekazuję dalej urzędnikom, ale nie-
stety nie mam bezpośredniego wpływu 
na czas realizacji zgłaszanego wniosku. 
Mogę jedynie prosić o wykonanie w jak 
najkrótszym terminie i to robię, ale nie 
jestem przełożonym dyrektorów ZZM, 
ZIKiT, czy innych jednostek miejskich 
i nie mam możliwości wymuszenia na 
nich podjęcia określonych działań. 

Andrzej Buczkowski
przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy XVI Bieńczyce 

Drugie życie mostka na Młynówce

Skorodowane, rozpadające się barierki 
i rozsuwające się na boki betonowe pły-
ty, z których zrobiony jest mostek stra-
szyły mieszkańców. Rozpocząłem walkę 
o remont mostka, początkowo interwe-
niowałem u właściciela, czyli firmy Ar-
celorMittal, ale otrzymałem odpowiedź 
negatywną. Wystąpiłem więc z wnio-
skiem o remont mostka do ZIKiT, infor-
mując o zagrożeniu jakie stanowi dalsza 
eksploatacja mostka bez wykonania ko-
niecznych napraw i w końcu się udało. 
Barierki zostały wymienione na nowe 

i przyspawane do konstrukcji mostka, 
a nawierzchnia wybetonowana, tak, że 
można bezpiecznie przejść – opowia-
da Andrzej Buczkowski przewodni-
czący „Szesnastki”. – Choć sprawa nie 
była łatwa, bo trudno było znaleźć odpo-
wiedzialnego za to miejsce, to najważ-
niejsze, że się udało. Można bezpiecznie 
przejść czy przejechać rowerem po most-
ku na Młynówce i to mnie bardzo cieszy, 
to niewątpliwy sukces – dodaje Andrzej 
Buczkowski.

Magdalena Dziedzic

Podczas sesji Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce radni podjęli uchwałę w sprawie 
wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o przy-
wrócenie linii 501 na jej poprzednią trasę. Obecnie została ona skrócona do przy-
stanku Czyżyny Dworzec.

„Wnioskuje się o przywrócenie linii 501 na poprzednią trasę, tj. do przystanku 
końcowego Kombinat przez teren Dzielnicy XVI Bieńczyce, a konkretnie przez 
ul. Obrońców Krzyża zatrzymując się na przystankach Arka, Rondo Hipokratesa 
oraz na przystanku DH Wanda.” – czytamy w uchwale. 

Według ZIKiT skrócenie trasy autobusu 501 umożliwi wzmocnienie dwóch bar-
dzo popularnych linii – 139 i 152. Zdaniem Urzędu zmiany zostały przygotowane tak, 
by zdecydowanej większości pasażerów linii 501 zapewnić alternatywne połączenia 
bezpośrednie do centrum miasta, jak również w drodze powrotnej na swoje osiedle. 
Funkcjonowanie nowego układu linii ma zostać poddane ocenie po kilku tygodniach 
września, kiedy rozpocznie się rok szkolny, a zakończy sezon urlopowy. (red)

PATRONAT HONOROWY ORGANIZATORZY

Patronat Honorowy:
Józef Pilch Wojewoda Małopolski

Andrzej Buczkowski
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce

SPOTKANIA
BIEŃCZYCKIE
11.09.2016
MDK im. J. Korczaka – os. Kalinowe 18

scena plenerowa 14.00 - 21.30 teren zielony
i boisko wielofunkcyjne

14.00 •Występy dzieci i młodzieży ze szkół z Bieńczyc
15.15 •Prezentacja zespołów z MDK im. J. Korczaka
16.30 •Oficjalne przywitanie gości
17.00 •Występ zespołu ZWIĄZEK CHEMICZNY ETER
18.30 •Występ zespołu COVER Bochnia

21.00 •WRĘCZENIE NAGRÓD GŁÓWNYCH

konkursy z nagrodami
atrakcje dla dzieci:
malowanie twarzy
kule wodne
zjeżdżalnia dmuchana
karuzela
trampolina

gastronomia
turniej piłki nożnej
porady dietetyczne
i kosmetyczne
prezentacje: Policji
Straży Pożarnej
Straży Miejskiej

PATRONI MEDIALNISPONSORZY PARTNERZY

Monika Modrzejewska
Dyrektor MDK im. J. Korczaka

zapraszają na:

poczęstunek bigosem

GRATIS!

wesołe miasteczko

dla dzieci GRATIS! 

wiele atrakcyjnych

NAGRÓD! 
fotobudka

GRATIS! 

Rada wnioskuje o przywrócenie na poprzednią trasę

Uchwała w sprawie linii 501

KONTAKT Z ZARZĄDEM DZIELNICY XVI

• Przewodniczący Zarządu: 
 Andrzej Buczkowski, e-mail: polbucz.ab@gmail.com
 Dyżur w biurze Rady: poniedziałek w godz. 16:30-17:30 
 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
• Zastępca Przewodniczącego Zarządu: 
 Marcin Permus, e-mail: mpermus@wp.pl
• Członkowie Zarządu:

– Piotr Dominik, e-mail: piotr.dominik.rada@gmail.com
– Magdalena Dziedzic, e-mail: dziedzic.m@outlook.com
– Alina Nowicka, e-mail: a.n.alinanowicka@wp.pl
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Zdrowie i Uroda

Zmniejszają ryzyko 
chorób serca, łagodzą stres 
i posiadają wiele cennych 
minerałów. Choć migda-
ły są dość kaloryczną prze-
kąską, dzięki swoim proz-
drowotnym właściwościom 
często nazywa się je „królem 
orzechów”. Są bogatym 
źródłem witamin z gru-
py B i E oraz błonnika 
– jak migdały wpływają 
na zdrowie i urodę? 

Dobroczynne migdały. 
Dlaczego warto je jeść?

Wpływ migdałów 
na nasze zdrowie jest 
naprawdę wyjątkowy. 
Te pochodzące z Bli-
skiego Wschodu orze-
chy obniżają poziom 
cholesterolu we krwi, 
pomagają osobom na 
dietach odchudzają-

cych oraz zapobiegają chorobom ta-
kim jak miażdżyca czy cukrzyca – ich 
działanie na organizm potwierdziły 
liczne badania. Są źródłem niezbęd-
nych dla ciała nienasyconych kwasów 
tłuszczowych i pierwiastków; bogate 
zwłaszcza w potas, migdały wzmac-
niają odporność oraz mięśnie szkiele-
towe i gładkie. Co więcej, polecane są 
wszystkim osobom, które przeżywają 
trudne i stresujące momenty w życiu. 
Koją skołatane nerwy i pomagają się 
zrelaksować.

Migdały są przede wszystkim 
pyszną przekąską – choć to jedne z naj-
bardziej kalorycznych orzechów, za-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Migdały – właściwości zdrowotne i kosmetyczne
wierają też najwięcej wi-
tamin, białka, magnezu 
czy fosforu. Można 
je spożywać prosto 

z paczki, jak i w postaci 
prażonej, zmiksowanej 
na gładką masę czy też 
jako mleko migdało-

we – w każdej z nich 
smakuje wybornie! 
Ze względu na wy-
soką zawartość wi-
tamin B2 i E oraz 
błonnika pokar-
mowego, często są 
włączane do diety 
wegetariańskiej lub 
odchudzającej.

Migdały w kosmetyce
Spożywanie migdałów jest 

korzystne nie tylko dla zdrowia, 
ale i dla urody. Te orzechy znane 
są od wieków jako środek pielę-

gnacyjny – powstaje z nich 
np. olejek migdałowy, któ-
ry posiada działanie nawil-

żająco-regenerujące. Można 
go stosować m.in. na twarz – polecany 
jest osobom, które borykają się z pro-
blemem przesuszonej, pozbawionej 
energii i wrażliwej cery. Jest także 
doskonałym ratunkiem dla włosów 
o rozdwojonych końcówkach, bowiem 
skutecznie zapobiega ich kruszeniu. 
Może być także stosowany jako pre-
parat zabezpieczający pasma podczas 

SKŁADNIKI ODŻYWCZE
Witaminy B1, B2, B3, B5, B6, E, 
biotyna, kwas foliowy; cynk, fosfor, 
jod, magnez, mangan, miedź, potas, 
selen, wapń, żelazo; błonnik; białko; 
jednonienasycone kwasy tłuszczo-
we, kwasy tłuszczowe omega-6

Co skłania nas do poszukiwania 
zdrowej żywności, kontaktu z przyro-
dą, naturalnych sposobów leczenia? Co 
sprawia, że coraz więcej osób wybiera 
terapie proponowane przez Medycy-
nę Chińską – akupunkturę, masaż czy 
ziołolecznictwo? Na te i inne pytania 
odpowiada lek. Wiktoria Zwinczew-
ska z Instytutu Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej „DAO” w Krakowie.

Tradycyjna Medycyna Chińska 
(TCM) to system oparty na wiedzy 
sprzed ponad 5 tysięcy lat, zdobytej 
dzięki uważnej obserwacji człowie-
ka i jego interakcji ze środowiskiem 
zewnętrznym. Dlaczego starożytna 
filozofia nie traci na swojej wartości? 

– Wiktoria Zwinczewska: My-
ślę, że zainteresowanie Medy-
cyną Chińską wiąże się ze 
wzrostem świadomości 
Polaków w kwestiach 
związanych z szero-
ko rozumianym zdro-
wiem. Chemia zawarta 
w jedzeniu i środkach 
czystości, a także za-
nieczyszczone powietrze, 
którym oddychamy, źle wpły-
wa na zdrowie i samopoczucie. Wie-
lu ludzi to zauważa, a refleksja i szukanie 
innych dróg to swoisty bunt! Od kilku lat 
na popularności zyskują zdrowe jedze-
nie, naturalne sposoby pielęgnacji ciała, 
naturalne metody leczenia. W Medycy-
nie Chińskiej patrzy się kompleksowo 
na życie i zdrowie człowieka. To mą-
drość, która nie zaginęła przez tysiącle-
cia i w XXI wieku znów odgrywa ważną 
rolę jako sposób leczenia lub wsparcie 
dla innych terapii. Coraz więcej pacjen-
tek zgłasza się do specjalistów Medycy-
ny Chińskiej z problemami ginekolo-
gicznymi. Ponadto leczymy mężczyzn 
z zaburzeniami płodności i dysfunk-
cjami seksualnymi. TCM traktuje czło-
wieka jako całość, w której wszystkie 
elementy wpływają na siebie nawzajem. 
Podejście to pozwala zapobiegać choro-
bom, a jeśli wystąpią – diagnozować je 
i właściwie leczyć. 

Energia ukryta w każdym z nas... 
– W TCM u podstaw akupunktury 

leży istnienie niewidzialnych kanałów, 
tzw. meridianów, w których płynie ener-
gia Qi. Człowiek jest zdrowy, jeśli energia 
w meridianach płynie w sposób niezabu-
rzony. Jeśli jest jej za mało lub pojawiają 
się przeszkody w przepływie, w organi-
zmie pojawia się choroba. Leczenie pole-
ga na regulowaniu ilości i jakości energii 
Qi. Mechanizm działania akupunktury 
był wyjaśniany przez starożytnych mę-
drców, jako harmonizowanie energii 
w ludzkim ciele. Zastoje energii należa-
ło rozproszyć, a niedobory uzupełnić. To 
pozwalało organizmowi wrócić do stanu 
równowagi, czyli do zdrowia. 

Akupunktura zwalcza ból migrenowy 
i przyspiesza rehabilitację. Akupunk-
tura pozwala łagodzić objawy wielu 
chorób, a inne skutecznie leczyć. Kie-
dy akupunkturę można stosować jako 
podstawową metodę leczenia, a w ja-
kich przypadkach łączy się ją z innymi 
metodami medycyny akademickiej? 

– Kilka lat temu Światowa Orga-
nizacja Zdrowia WHO opublikowała 

Medycyna chińska zyskuje 
w oczach Polaków

listę schorzeń, przy których 
akupunktura jest zalecana 

i ma udowodnione dzia-
łanie kliniczne. Są to na 
przykład bóle różne-
go rodzaju – zwłaszcza 
głowy, kolan i lędźwi, 
nudności i wymioty, rwa 

kulszowa i inne. W scho-
rzeniach takich, jak m.in. 

bezsenność, PMS, porażenie 
nerwu twarzowego również wykazano 

skuteczność akupunktury, ale na mniej-
szej grupie osób badanych. Oczywiście 
lista chorób i dolegliwości opublikowa-
na przez WHO jest znacznie dłuższa. 

Przy jakich dolegliwościach zatem 
pomaga akupunktura? 

– Akupunktura jest szczególnie 
wskazana w leczeniu rwy kulszowej, 
zespołu bolesnego barku, refluksu żo-
łądkowo-przełykowego, przewlekłych 
zespołów bólowych, migrenach. Jest 
szeroko stosowana w poradniach le-
czenia bólu. Ponadto może być po-
wodzeniem stosowana u osób zdro-
wych w celu zwiększenia witalności, 
produktywności, wydolności fizycz-
nej oraz jako profilaktyka infekcji oraz 
chorób alergicznych. Działa skutecz-
nie w leczeniu zespołu chronicznego 
zmęczenia, zaburzeń spowodowanych 
długotrwałym stresem, nadciśnienia 
tętniczego, zaburzeń mikrokrążenia. 
Akupunktura sprawdza się także w ko-
smetyce zarówno w kontekście dbania 
o zdrowy wygląd, jak i przeciwdziała 
starzeniu się skóry. 

Rozmawiała: Gabriela Kózka

Instytut „DAO” prowadzi Przy-
chodnię Akupunktury przy ul. Lipiń-
skiego 7 w Krakowie (budynek Centrum 
Zdrowia „Ruczaj”). Drzwi Instytutu są 
otwarte dla osób chcących żyć zdrowiej 
oraz właściwie dbać o siebie i swoją ro-
dzinę. ITMC „DAO” prowadzi tak-
że Szkołę Akupunktury skierowaną do 
osób związanych ze służbą zdrowia, któ-
re poszukują sposobów kompleksowej 
opieki nad swoimi pacjentami. Ponad-
to w dniach 23–25 września br. ITMC 
„DAO” organizuje II Międzynarodowy 
Kongres Medycyny Chińskiej. Uczest-
nicy Kongresu będą mieli okazję spotkać 
się z cenionymi na całym świecie prakty-
kami Medycyny Chińskiej oraz wymie-
nić doświadczenia z innymi uczestni-
kami. Kongres jest skierowany do osób 
interesujących się medycyną naturalną. 
Więcej informacji: www.itcmkrakow.pl. 

stylizacji z uży-
ciem wysokich 
temperatur.

Z kolei 
kwas migda-
łowy znajduje 
szerokie zasto-
sowanie pod-
czas zabiegów 
medycyny es-
tetycznej. To 
jeden z najcen-
niejszych kwa-
sów AHA i wy-
korzystuje się go 
do leczenia trą-
dziku lub usu-
wania przebar-

wień. Ze względu 
na swoje antybakteryjne i przeciwsta-
rzeniowe właściwości pomaga zarów-
no bardzo młodym osobom o cerze 
łojotokowej, jak i starszym o skórze 
dojrzałej. Łagodnie złuszcza, regene-
ruje, wygładza i odświeża naskórek; 
odblokowuje pory i sprawia, że wy-
równuje się koloryt twarzy. Jego kolej-
ną zaletą jest silniejsze działanie, niż 
np. w przypadku kwasu glikolowego, 
lecz nie powoduje podrażnień lub za-
czerwienień. Co więcej, kwas migda-
łowy pomoże także osobom, które palą 
papierosy – ich cera często jest szara 
i pozbawiona energii, a zabieg z jego 
wykorzystaniem ułatwia regenerację 
skóry i przywraca jej piękny wygląd.

Biovert.pl
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Nie trzeba wiele rozumu, by wszystko zmącić, ale trzeba go dużo, by wszystko uładzić.
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POZIOMO:
 2)  przysmak psa
 4)  klub piłkarski z Chorzowa
 7)  przeciwczołgowa
 8)  specjalista od moralności
 9)  słona w morzu
11)  wokalistka Maanamu
13)  wymienny w długopisie
15)  leczenie z nałogu
18)  ssąco-tłocząca
19)  orzech z mlekiem
20)  oszklona szafka z eksponatami
24)  ciężkie przeżycie
27)  roślina oleista
30)  porozumienie kończące spór
31)  wycofywanie się wojska  

z zajętych pozycji
32)  niesprawdzona wiadomość

PIONOWO:
 1)  ostry, przenikliwy dźwięk
 2)  Jacobs lub Tchibo
 3)  nocny motyl
 4)  czerwony po ugotowaniu 

jadalny skorupiak
 5)  amerykańska marka sprzętu 

narciarskiego i tenisowego
 6)  zimowy znak Zodiaku
10)  cecha bohatera
12)  wojskowe polecenie
13)  krótka wyprawa za miasto
14)  miasto z browarem
16)  dół pod fundamenty
17)  smaczny kawałek
21)  mocny argument
22)  graniczy z Chinami
23)  kładka na statek
25)  produkt rozpadu uranu
26)  ściana z cegieł
28)  świadoma część osobowości
29)  klub sportowy z Aten
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Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie  
– tytuł jednego z kinowych przebojów tego lata.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 16.09.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania podwójne zaproszenia na dowolny seans 
do kina Sfinks, Kraków, os. Górali 5

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

„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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