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3–26 czerwca – Dni Krakowa

Parada Smoków, Wianki i nie tylko
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ŻALUZJE ROLETY
MOSKITIERY FOLIE

Smoki, pikniki, potańcówki, jarmar- wśród których każdy znajdzie atrakcje dla
ki, spektakle, koncerty, biało-błękitne siebie. Tradycyjnie już odbędzie się Introflagi i bardzo wiele innych atrakcji cze- nizacja Króla Kurkowego, Wielka Parada
ka na mieszkańców miasta i turystów Smoków, Pochód Lajkonika czy Dzień
w ramach czerwcowych Dni Krakowa. Otwarty Magistratu.Dni Krakowa to czas
Począwszy od 3 czerwca, kiedy zgodnie zabawy, a także celebrowanie ważnych dla
z jedną z najstarszych i najbarwniejszych miasta świąt. Krakowianie są zaproszekrakowskich tradycji na Rynku Głów- ni do udziału we mszy świętej w intencji
nym odbędzie się Intronizacja Króla Miasta, a Rada Miasta Krakowa zbierze
Kurkowego, a na Bulwarach Wiślanych się na uroczystej sesji. Święto Miasta Krawidowisko plenerowe w ramach Wiel- kowa, obchodzone na pamiątkę lokacji 5
kiej Parady Smoków, aż po słynne Wian- czerwca, w tym roku planuje się wzbogaki – Święto Muzyki i ostatni z pikników cić Świętem Flagi Miasta Krakowa, dzięobywatelskich połączony z potańcówką ki czemu krakowianie będą mieć kolejny
na Błoniach – w czerwcu Kraków stanie powód do lokalnej dumy i eksponowania
się sceną wielkiego, miejskiego festiwalu biało-błękitnej flagi. Dni Krakowa to takCENTRUM
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CENTRUM
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nazwanego
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny
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,
		
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
Kierunki rozwoju terenów zielonych

Będą korzystne zmiany
Dobre informacje nadeszły z Urzędu Miasta Krakowa. Zastrzeżenia dotyczące zapisów w projekcie dokumentu: „Kierunki Rozwoju i Zarządzania
Terenami Zieleni w Krakowie na lata
2017–2030”, które zgłoszone zostały przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny rozpatrzono pozytywnie. W dokumencie wprowadzone będą zmiany.
Przypomnijmy, że Urząd Miasta Krakowa wystawił do wglądu mieszkańców
projekt dokumentu „Kierunki Rozwoju
i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017–2030”. Jak podaje
UMK, „dokument ten stanowi wytyczne
zarówno dla służb utrzymujących zieleń na terenie miasta, jak i wydziałów
Urzędu Miasta odpowiedzialnych m.in.
za planowanie przestrzenne, inwestycje
i gospodarkę nieruchomościami”. Dlatego
też jest on niezwykle istotny dla wszystkich, którym zależy na rozwoju terenów
w swoim najbliższym otoczeniu.
Z tego też powodu Rada Dzielnicy zgłosiła zastrzeżenia nie mogąc zgodzić się z diagnozą zawartą w projek-

cie „Kierunków rozwoju…” (str. 163),
iż na terenie dzielnicy Czyżyny mamy
do czynienia z dużym nadmiarem terenów zieleni w stosunku do liczby
mieszkańców. Dzięki tak postawionej
diagnozie wskazuje się, że na terenie
Czyżyn zieleń należy jedynie utrzymywać, a nie rozwijać poszerzając tereny zielone, tak jak w dzielnicach,
w których stwierdzono jej niedobór.
Nietrudno zauważyć, że dzięki działalności deweloperów niegdyś bardzo zielone Czyżyny zamieniają się
w betonową pustynię, a ich mieszkańcy
z ogromną determinacją walczą o pozostawienie ostatnich drzew w sąsiedztwie nowopowstającej bardzo intensywnej zabudowy.
Tajemnica zaskakującej diagnozy
zawartej w projekcie tkwi tymczasem
w tym, iż na terenie Czyżyn znajduje się
największy park w Krakowie: Park Lotników Polskich. I tak czyżynianie padli
ofiarą statystyki – dzielnica najintensywniej zabudowywana zostaje uznana
za najbardziej zieloną i niewymagającą

powstawania nowych terenów zielonych, gdyż statystycznie jej mieszkańcy
mają zieleni nawet więcej niż inni krakowianie. Dlatego przekazując uwagi do projektu dokumentu zwrócono
uwagę, że statystyka nie zawsze dobrze
opisuje rzeczywistość.
Z uwagami zgodził się Urząd Miasta. W przekazanej odpowiedzi czytamy m.in., iż autorzy opracowania dołożą wszelkich starań, aby przeredagować
tekst w celu uniknięcia mylnego interpretowania, podkreślając że szczególny
nacisk na tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych powinien dotyczyć obszarów o deficycie zieleni, a nie dzielnic
w rozumieniu administracyjnym. Zauważono również, że „(…) w kontekście
różnic pomiędzy realnym zapotrzebowaniem mieszkańców na tereny zielone,
a danymi statystycznymi dotyczącymi
dzielnic administracyjnych, Czyżyny
są ewenementem w skali miasta, dowodzącym niedoskonałości opracowań
statystycznych(…)”.
Jerzy Woźniakiewicz

Osiedle 2 Pułku Lotniczego

Kolejny teren do zabudowy
Niedawno mieszkańcy osiedli 2 Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303 protestowali przeciwko poprowadzeniu drogi
dojazdowej do kolejnej inwestycji poprzez ogród „Zielono Mi” znajdujący
się w centrum intensywnej zabudowy.
Na szczęście urząd zareagował właściwie wydając kilka dni przed protestem
decyzję negatywną dla zamierzeń dewelopera. Niestety tak się nie stało w przypadku terenu przed Szkołą Podstawową
nr 155 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego
(okolice „górki”). Wydano decyzję o warunkach zagospodarowania terenu dla
budynku mieszkalnego o wysokości 18
metrów. Teren ten mógłby jednak stanowić rezerwę dla znajdującej się tutaj
szkoły, która już dzisiaj jest przepełniona.
Dzieci do niej uczęszczające mają zajęcia do późnych godzin popołudniowych.
Szkoła ma aspiracje sportowe, a na sali
gimnastycznej ćwiczy jednocześnie po
kilka klas.

Ostatni niezabudowany teren przy Szkole Podstawowej 155.
Fot. M. Ziemiański

Miasto powinno wykupić tereny od
prywatnych inwestorów i przeznaczyć je
pod cele edukacyjne. Niestety tak się nie
dzieje. Wszystko wskazuje na to, że na
tym terenie powstanie kolejne blokowisko. Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że pod pretekstem drogi do szkoły
będzie zapewniony dojazd do nowo powstających budynków mieszkalnych, po
terenie obecnego pieszego ciągu komu-

nikacyjnego, pomiędzy żłobkiem a przychodnią (żłobek stanie się wyspą pomiędzy ulicami). Należy przypomnieć, że
w tym obszarze procesowany jest plan
zagospodarowania przestrzennego, którego zamierzenia są jasne – tereny przeznaczone pod obsługę szkoły. Szkoła istnieje od ponad 30 lat i posiada dojazd
po terenach należących do spółdzielni
mieszkaniowej. Jednak w ostatnim czasie
bardzo intensywnie forsowana jest teza,
że dojazd do szkoły jest utrudniony po to,
aby droga ta stała się drogą dojazdową do
powstających budynków, jeszcze przed
uchwaleniem planu zagospodarowania
przestrzennego. Droga powinna powstać
po uchwaleniu planu, który jest właśnie
procesowany. Tylko wtedy szkoła będzie
mogła sprostać intensywnemu napływowi nowych mieszkańców w Czyżynach.
Marek Ziemiański
przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny

Osiedle Dywizjonu 303

Rewitalizacja ogródka jordanowskiego
Dzielnica XIV planuje odnowę i doposażenia placu zabaw przy ul. Hynka
przed parkiem im. gen. Stanisława Skalskiego na os. Dywizjonu 303. Zlecone zostało wykonanie dokumentacji, która ma
obejmować podział na cztery strefy: za-

bawowe dla dzieci młodszych i starszych,
piknikową oraz boiska wielofunkcyjnego.
W projekcie oprócz nowych urządzeń zabawowych i sprawnościowych
znalazły się również alejka, ławki i siedziska, stojaki rowerowe, domki z bali,

hamaki, trampoliny itp. Przewidziano
różne nawierzchnie. Dopełnieniem ma
być zaprojektowana zieleń pnąca i niska.
Ze względu na koszty, realizacja zmian
będzie się odbywała sukcesywnie w kolejnych latach. 
Paweł Meysztowicz

W Parku Lotników Polskich

Aleja Podróżników, Odkrywców
i Zdobywców otwarta
Uroczyste otwarcie Alei wzdłuż
ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Lema
miało miejsce 22 kwietnia br. podczas
zorganizowanego z tej okazji na terenie Parku Lotników Polskich wspólnie
z Dzielnicą XIV Czyżyny wiosennego
pikniku z nagrodami. Wcześniej posadzonych zostało 30 dębów, przed którymi stanęły postumenty, opatrzone tablicami opisującymi sylwetki danych osób,
jakie wybrane zostały z pomocą internautów oraz Kapituły. W ten szcze-

gólny sposób pomysłodawca – Albin
Marciniak chce uhonorować Polskich
Podróżników, Odkrywców i Zdobywców oraz podkreślić ich wielkie dokonania na przestrzeni wieków.
W uroczystym otwarciu udział
wzięli m.in: Krzysztof Wielicki, Leszek
Cichy, Aleksander Doba, Arkady Radosław Fiedler, Wojciech Dąbrowski,
Władysław Grodecki i inni zaproszeni
goście. Z biegiem lat aleja będzie się powiększać.
Paweł Meysztowicz

Wystawa w muzeum na osiedlu Słonecznym

Czyżyny dawniej i dziś
Do 2 lipca br. w muzeum na os. Słonecznym 16 można oglądać otwartą niedawno wystawę czasową „Zapomniane
dziedzictwo Nowej Huty: Czyżyny”
poświęconą wsi Czyżyny. Horyzont
czasowy został przesunięty aż do dnia
dzisiejszego, co umożliwiło pokazanie w sposób nietypowy także pewnych
procesów urbanizacyjnych, które zachodziły na terenie Nowej Huty przez
ostatnie pół wieku. Ekspozycja dotyczy
konkretnych miejsc na terenie dzielnicy
i nie ma charakteru chronologicznego.
Prezentowana jest również chaotyczna

zabudowa na terenach byłego lotniska,
które wcześniej uniemożliwiało rozwój
tej części miasta. Na wystawie można
odnaleźć zdjęcia i opisy dotyczące reliktów dawnej wsi Czyżyny – jak dwór,
dawnej fabryki Monopolu Tytoniowego,
ruin Fortu Pszorna, Muzeum Lotnictwa,
Kampusu AWF i obiektów Politechniki,
kościołów św. Judy Tadeusza i św. Brata
Alberta, a także bloki z lat 80 ubiegłego
wieku i nowe osiedle AVIA sąsiadujące
z os. 2 Pułku Lotniczego i Dywizjonu
303. Jest to ciekawa lekcja historii.
Paweł Meysztowicz

www.kropka-gazeta.pl
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Od 31 maja do 4 czerwca – improwizowanie i klasycznie

Dzień Dziecka na Scenie STU
Przełom maja i czerwca to na Scenie STU święto dzieci. W tym roku dla
najmłodszych teatr przygotował dwie
propozycje – angażującą widzów „Bajkę improwizowaną” oraz widowiskowy
spektakl „Mały Książę”. Święto dzieci
w STU będzie trwało aż pięć dni.
31 maja po raz pierwszy na krakowskiej scenie zagości „Bajka improwizowana” w wykonaniu grupy IMPRO
ATAK. Ten niezwykły spektakl powstaje przy udziale dzieci, które same decydują o tym, jak ma przebiegać akcja, jakie kwestie mają wypowiadać aktorzy.

Improwizowana bajka to nauka poprzez
zabawę. Uczestnicząc w spektaklu, dzieci
dowiadują się, czym jest rekwizyt, jak powstają sceny, na czym polega aktorstwo
i reżyseria. Kolejne przedstawienie odbędzie się 1 czerwca.
Drugą propozycją
STU na Dzień Dziecka jest spektakl „Mały
Książę”. Historię złotowłosego chłopca odwiedzającego odległe planety i ich mieszkańców
doskonale znają i dzieci,

i dorośli, jest to więc świetna propozycja dla
całych rodzin. Jako bajka dla dzieci „Mały
Książę” zachwyca siłą fantazji, wspaniałymi kostiumami oraz efektami scenicznymi.
Dorośli odnajdą w nim natomiast życiowe
prawdy, dostępne dla tych, którzy potrafią patrzeć nie tylko oczami, ale i sercem.
Spektakl będzie można zobaczyć od 1 do 4
czerwca.
(UMK)

Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem”

Wakacje w KRYSPINOWIE
Fot. Teatr Scena STU / materiały prasowe

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
SPOTKAJMY SIĘ NA POLU – cykl imprez plenerowych
■ 3 czerwca (sobota) – PIKNIK RODZINNY (m.in.
warsztaty plastyczne, gry i zabawy) – organizator Klub
Zgody (os. Zgody 1)
■ 10 czerwca (sobota) – BALONOWY PIKNIK Z MISTRZEM JANEM (liczne zabawy z balonami) – organizator Klub Krzesławice (ul. M. Wańkowicza 17).
■ 11 czerwca (niedziela):
– ŚWIĘTO CZYŻYN – boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 (os. Dywizjonu 303 nr 66)
– DZIEŃ ŁUCZANOWIC „Na żołnierską nutę” (m. in.
pokazy konne, konkursy rodzinne z cennymi nagrodami,
występ Orkiestry Wojskowej, dzieci z Przedszkola nr 63,
tanecznej formacji Aneks czy gry prowadzone przez Związek Strzelców Strzelec, zabawa taneczna. – osiedle Łuczanowice, organizator Klub Aneks (ul. A. Mycielskiego 11)
■ 17 czerwca (sobota) – GÓRALSKI DZIEŃ BRANIC (m. in.) występy dzieci z SP nr 74 i zespołu Nutki, przejażdżki konne i dorożką, loteria fantowa, wesołe
miasteczko, zabawa taneczna z zespołem Pro-Fill) – organizator Klub Herkules (ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29)
■ 25 czerwca (niedziela):
– DZIEŃ GRĘBAŁOWA pod hasłem „Historycznym
szlakiem przez Grębałów” (m.in. wystawa prezentująca
losy Grębałowa, rodzinna gra terenowa pt. Historycznym
szlakiem, atrakcje i zabawy na świeżym powietrzu) – organizator Klub Dukat (ul. Styczna 1)
– PIKNIK SĄSIEDZKI – organizator Klub Jędruś (os.
Centrum A 6a)
Szczegółowe informacje o wydarzeniach na www.krakownh.pl.

KLUB 303
■
–
–
–
■

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

KLUB RODZICÓW
Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające
Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka.
2 czerwca godz. 10.00–12.00 – Spotkanie ze specjalistą:
cyrkowy Dzień Dziecka
6 czerwca godz. 15.30–17.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ i łapacze snów
13 czerwca godz. 15.30–17.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ
i świat kolorów
WAKACJE Z KLUBEM 303 – szczegółowy program na
www.krakownh.pl.
24–27 lipca; 31 lipca–4 sierpnia; 7–11 sierpnia – koszt:
150 zł/tydzień

KLUB MIRAGE
■

■
■

8 czerwca godz. 16.00 – TANECZNE POWITANIE
LATA
Zabawa taneczna dla seniorów. Zapisy i wpłaty do 6
czerwca w Klubie. Wstęp: 20 zł, dla członków SM Mistrzejowice-Północ: 10 zł.
9 czerwca godz. 12.00 – RODZINKA NA DZIKIM
ZACHODZIE – rodzinna zabawa w stylu country.
Wstęp wolny.
WAKACJE 2017 Z KLUBEM MIRAGE – szczegółowy program na www.krakownh.pl
31 lipca–4 sierpnia; 7–11 sierpnia; 14–18 sierpnia; 21–
25 sierpnia – koszt: 140 zł/tydzień

2 lipca godz. 12.00–20.00 – Centrum Administracyjne Kombinatu – Budynek S, ul. Ujastek 1 / Fort 49a „Dłubnia”, ul. S.
Petofiego 31
RAZEM DLA HUTY – animacje, warsztaty kreatywne, pokazy filmów, zwiedzanie schronów, Budynku Z i Fortu 49a
„Dłubnia”, prezentacje lokalnego biznesu, koncert, przestrzeń kawiarniana, bezpłatny zabytkowy autobus „Ogórek” na trasie Plac Centralny – Kombinat – Fort 49a „Dłubnia” i inne. Szczegóły i program: www.okn.ed.pl. Zapisy na zwiedzanie:
www.rawelin.org oraz na miejscu w dniu wydarzenia. Na wydarzenia wstęp wolny, zwiedzanie: 10 zł/os.

KLUB KUŹNIA

os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl; www.facebook.com/KlubKuznia
10 czerwca godz. 14.00–17.00
ŚWIĘTO KUŹNI – FESTYN PLENEROWY – m.in.
mini Kiermasz Rękodzieła Artystycznego, dmuchańce,
warsztaty dla dzieci.
26 czerwca godz. 19.30
ZA-MĘŻNA – pokaz przedpremierowy spektaklu grupy teatralnej Mikser. Wstęp wolny.

Od lat podkrakowski Zalew Na
Piaskach (popularny KRYSPINÓW)
znany jest amatorom spędzania czasu
na świeżym powietrzu i zapewne nie
trzeba ich przekonywać o walorach
tego miejsca. Warto jednak szczególną
uwagę zwrócić na piękniejące z sezonu
na sezon PLAŻE PÓŁNOCNE. Na
terenie tym zarządzanym przez Spółkę ORiW „Nad Zalewem” znajdują się
największe atrakcje.

Na początek

KARCZMA ROHATYNA czeka na gości tuż za wjazdem na teren
Ośrodka. W Rohatynie zjecie pyszne
dania regionalne, lekkie sałatki i przysmaki z grilla. W cieniu parasoli można
odpocząć na tarasie nad samym brzegiem jeziora, a na najmłodszych tuż
obok czekają place zabaw.

os. Boh. Września 26, tel. 12 645 72 09

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

OŚRODKA KULTURY
IM. C. K. NORWIDA
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Co? Gdzie? Kiedy?

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora; Klub
Brydżowy; Gimnastyka 50+ (zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne); Gimnastyka dla pań wieku dojrzałego; Rękodzielnia (warsztaty artystyczne); Strefa sztuki (cykliczne otwarte spotkania w Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK); Od
szkicu do dzieła (warsztaty malarstwa sztalugowego); Violino (zespół wokalny seniorów) ; Koncerty Mistrzejowickie; Galeria m; Biblioteka Klubu
Kuźnia: Książka do domu/Audiobooki (dostarczane
są do domu osobom starszym, chorym, niedowidzącym, niewidomym), Literacki wtorek czytelników,
Dyskusyjny Klub Książki

Ruszamy dalej?

Trafiamy do imprezowego raju
– CHATA KRYSPINÓW, idealne
miejsce na 18-tkę, wieczór panieński,
kawalerski, organizację festiwalu, eventu lub po prostu spotkania ze znajomymi. Cena za wynajęcie na wyłączność
już od 700 zł.
Nowa asfaltowa droga zaprowadzi
Was do raju atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Na znużonych plażowaniem i pływaniem czeka:
• kompleks KORTÓW TENISOWYCH – SPORT KLUB
KRYSPINÓW,
• WAKEPARK,
• boiska do SIATKÓWKI PLAŻOWEJ w pełni wyposażone
w potrzebny sprzęt, wystarczy
skontaktować się z nami, a boiska
zarezerwujemy tylko dla Ciebie,
• BAYERPARK, czyli różnorodne
przeszkody wodne, takie jak zjeżdżalnie, trampoliny, góry wspinaczkowe, huśtawki.

To jeszcze nie koniec

Na małej górce przed Wami uroczy Cypel. Głodni i spragnieni nie mu-

szą ruszać się daleko, bo jak co roku
CHATKA NA CYPLU oferuje grillowane pyszności ze specjalnością zakładu
– najlepszymi małosolnymi ogórkami!
Przy plaży czekają rowerki wodne,
a od ziemi oderwiecie się za sprawą SUPERFLY. Za rogiem natomiast cumują łódki ze SZKOŁY ŻEGLARSTWA
Navigare Yacht Club.

Cennik

Ceny biletów pojedynczych nie uległy zmianie, a karnetów zostały obniżone. Dzieci do lat 6 wchodzą bezpłatne.
Bilet rodzinny kosztuje 20 zł, indywidualny normalny 12 zł, a ulgowy 6 zł
(7–15 lat). Po godz. 17-tej wejście na teren Ośrodka dla wszystkich jest w cenie
biletu ulgowego. Trwa PROMOCJA
karnetów całosezonowych, które można teraz kupić w cenie 60 zł (obowiązują
na wejścia bez ograniczeń na teren plaż
północnych – od pizzerii do przystani
Navigare Yacht Club). KARNETY SĄ
JUŻ DOSTĘPNE w biurze Ośrodka
i na bramkach wejściowych.

Jak trafić?

Na teren ORiW „Nad Zalewem”
wjeżdżamy obok Karczmy Rohatyna,
po nowo położonej nawierzchni asfaltowej. Więcej informacji na www.
kryspinow.com.pl oraz Funpagu.
Do zobaczenia na plaży!
ORiW „Nad Zalewem”
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Magazyn Dzielnicy XV – Mistrzejowice
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
Ulica Okulickiego

Remonty w Mistrzejowicach

Bezpieczne przejście dla pieszych
Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu
Sylwii Pogodzińskiej i Dawida Dudka,
studentów Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej we współpracy
z organizacją ETSC (European Transport Safety Council), odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo ruchu drogowego
w Unii Europejskiej, mamy bezpieczne
przejście z Mistrzejowic przez ul. Okulickiego w kierunku Szpitala im. Rydygiera. Przejście przy przystanku Mistrzejowice Nowe położone jest pomiędzy
dwoma skrzyżowaniami z sygnalizacją
świetlną. Szerokie pasy ruchu (po 4,5m
każdy) oraz długi odcinek prosty poprzedzający przejście od strony wschodniej
stwarzały warunki do poruszania się pojazdów z nadmierną prędkością. Poważnym zagrożeniem były ograniczenia widoczności powodowane przez autobusy
komunikacji miejskiej zatrzymujące się
na przystankach, a także wysokie natężenie ruchu pieszych i pojazdów (w tym
pojazdów ciężkich). Stanowiło to istotne
zagrożenie dla bezpiecznego poruszania
się pieszych. Należy dodać, że na omawianym przejściu miały miejsce wypadki z udziałem pieszych. W okresie od 1
stycznia 2014 roku do 13 kwietnia 2016
roku dwukrotnie doszło w tym miejscu
do potrącenia pieszych, wskutek czego 3
osoby zostały ranne. Na potrzebę przebudowy tego przejścia zwrócił uwagę Adam
Grelecki, radny Miasta Krakowa, którego
żona w drodze do Szpitala im. Rydygiera, przechodząc przez ulicę Okulickiego
również była ofiarą wypadku.

Z budżetu miasta i dzielnicy

Niebezpieczne przejście przed…

Fot. RD XV

… i po modernizacji.

Fot. RD XV

W ubiegłym roku budowa wyspy
azylu na omawianym przejściu została wprowadzona do budżetu Dzielnicy
XV Mistrzejowice. Niestety, ZIKiT nie
podjął się jego realizacji ze względu na
niewystarczające wymiary ulicy Okulickiego. Kiedy więc studenci przedstawili
nową propozycję projektową zainteresowaliśmy ponownie tą sprawą dyrekcję Zarządu Infrastruktury Komunalnej

i Transportu, który uwzględnił projekt
studentów do realizacji.
Miejmy nadzieję, że przebudowane
przejście poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Nie można jednak zapominać
o zasadach poruszania się na drodze. Nawet wyspa azylu nie zwalnia z zachowania
czujności na przejściu.  Grażyna Janawa
przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XV Mistrzejowice

Komunikacja w Mistrzejowicach

Ścieżki rowerowe alternatywą dla transportu publicznego
W dzielnicy XV Mistrzejowice przybywa bloków, mieszkańców i samochodów, najwięcej w rejonie osiedla Piastów.
Wąskie gardło pomiędzy osiedlami Piastów i Bohaterów Września jest przyblokowane Rondem Piastowskim (i tak już
z lepszym rozwiązaniem ruchu okrężnego) o niezbyt dużej przepustowości,
zwłaszcza w godzinach szczytu oraz zakorkowaną ul. Powstańców z drugiej strony. W bieżącym roku ma być opracowana
koncepcja przebudowy ronda Piastowskiego z wylotem w ulicę Okulickiego.
W miejskim Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2017–2019 uwzględniono przeniesienie pętli tramwajowej
przy ul. Piasta Kołodzieja (obok kościoła na os. Bohaterów Września) w pobliże
ul. Powstańców w połączeniu z budową
dworca autobusowego oraz budową parkingu Park&Ride po drugiej stronie ul.
Powstańców i torów kolejowych (teren
gminy Zielonki). Projekt zakłada również budowę kolejowego przystanku
osobowego Kraków-os. Piastów, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie

P&R i dworca autobusowego połączonego z pętlą tramwajową. Forma transportu kolejowego będzie alternatywną
opcją dla przemieszczania się samochodami osobowymi.
Dobrym rozwiązaniem będzie budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul.
Stella-Sawickiego oraz długo oczekiwana
linia tramwajowa prowadząca ulicami ks.
Jancarza i Bohomolca, łącząca Mistrzejowice z innymi dzielnicami Krakowa, ale na
to trzeba jeszcze trochę poczekać.
Tymczasem alternatywą dla transportu publicznego jest coraz szybciej rozwijający się w Krakowie ruch rowerowy. Niedawno powstały nowe stacje KMK BIKE
w dzielnicy. Ponadto, Rada Dzielnicy XV
Mistrzejowice, podczas kwietniowej sesji
opiniowała koncepcję budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic
Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej. W projekcie założono przebieg
ścieżki rowerowej w następujący sposób:
– w ul. Piasta Kołodzieja – od pętli
tramwajowej do ronda Piastowskiego, po obu stronach ulicy;

–

w ul. Mikołajczyka – od ronda Piastowskiego do istniejącego przejścia
dla pieszych w rejonie wiaduktu nad
ul. Okulickiego, po obu stronach
ulicy,
– w ul. Srebrnych Orłów – po obu stronach ulicy;
– w ul. Wiślickiej – po wschodniej
stronie ulicy.
Z uwagi na planowane przeniesienie pętli tramwajowej przy Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców do czasu ukończenia inwestycji ruch rowerowy na tym
odcinku będzie odbywał się w ruchu
ogólnym.
Cieszy fakt rozwoju transportu publicznego i rowerowego tak w Mistrzejowicach, jak i w całym mieście. Miejmy
nadzieję, że połączenia tych wszystkich
elementów komunikacji osobowej (linie tramwajowe, kolejowe, autobusowe,
parkingi P&R, ścieżki rowerowe i drogi) w pewien system, przybliżą nasze
miasto do innych miast zachodnioeuropejskich.
(RD XV)

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2017 przeznaczyła środki finansowe na remonty dróg i chodników
w Mistrzejowicach. W większości jest
to kontynuacja zadań z lat ubiegłych.
Ze względu na duży zakres prac i wysokie koszty ich realizacji, przewyższające możliwości finansowe dzielnicy,
zachodzi konieczność ich etapowania.
Jednym z pierwszych jest kontynuacja remontu nawierzchni ulicy Kruszwickiej, na odcinku od ulicy Jadźwingów do ulicy Popielidów.
Ze względu na obszerny zakres prac
przewidzianych do wykonania (nowa
nawierzchnia drogi wraz z miejscami
parkingowymi) w tym rejonie osiedla Piastów wystąpią utrudnienia dla
mieszkańców. Dlatego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, po konsultacji z Radą
Dzielnicy XV wyznaczył termin rozpoczęcia remontu na koniec czerwca,
uwzględniając sezon wakacyjny. Kolejną przewidzianą do remontu jest ulica
Zabłockiego, na całej jej długości, aż do
skrzyżowania z ulicą Kniaźnina.

Po zakończeniu przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu procedury wyłonienia wykonawcy robót i podpisaniu z nim umowy,
w Mistrzejowicach zrealizowane zostaną dodatkowo remonty, finansowane
z budżetu miasta Krakowa. Modernizacji poddana zostanie ulica ks. Kazimierza Jancarza, jest to kontynuacja zakresu od budynku przychodni zdrowia
do placu targowego. Nowa nakładka
wykonana zostanie również na ulicach
Nagłowickiej i Wawelskiej na osiedlu
Złotego Wieku oraz ulicach Kleeberga
i Bitwy nad Bzurą na osiedlu Bohaterów
Września. Nie zapomniano o potrzebie
budowy nowego chodnika wzdłuż ulicy
Okulickiego. Odcinek ten na długości
od ulicy Czaplickiego w kierunku osiedla Kombatantów zapewni mieszkańcom bezpieczne dojście do zlokalizowanych w tym rejonie marketów.
Informacje o terminach powyższych remontów będzie na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej dzielnicy www.dzielnica15.
krakow.pl/news.php.
(RD XV)

Czerwcowe imprezy w dzielnicy

Dni Mistrzejowic
Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice zapraszają na imprezy plenerowe,
które odbędą się na Plantach Mistrzejowickich:
23 czerwca godz. 16 do 22
Festyn sportowy z wieloma atrakcjami rekreacyjno-sportowymi zakończony
pokazem sztucznych ogni
24–25 czerwca
Bitwa o Mistrzejowice – zawody sportów ekstremalnych

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo,
ale wszelkie leki razem nie zastąpią ruchu”

NORDIC WALKING

Ognisko TKKF „Apollo”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w otwartych zajęciach marszowych „Nordic Walking”
które odbywać się będą
w poniedziałki i czwartki w godz. 17:30-19:00

Miejsce zbiórki przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie, os. Piastów 34a
Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe
Kije Nordic Walking będą wypożyczane w miejscu zbiórki

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Leszek Tytko, tel. 512 142 810

www.kropka-gazeta.pl
Z wizytą u stomatologa

Recepta na ładny uśmiech

Kiedy przed laty pacjent przychodził do gabinetu stomatologicznego,
„uskarżał się na ból”, a lekarz dentysta leczył. Dzisiaj stomatolog musi
rozwiązywać często o wiele bardziej
złożone problemy niż tylko usuwanie przyczyny bólu. Przykładowo, gdy
trafia do niego pacjent, chcąc wybielić zęby okazuje się, że aby wybielanie
miało pożądany efekt, wcześniej wskazane jest ich wyprostowanie. Zmiana
kształtu łuku ma bowiem wpływ na
załamania światła odbijającego się na
zębach. Prawidłowy łuk sprawia, że
wyglądają one na jaśniejsze. Poprawia
się więc nie tylko estetyka, ale funkcja
żucia narządu. Problem jak widać jest
bardziej złożony. Jeśli zęby źle kontaktują się, nie pełnią właściwie swojej funkcji odgryzania, miażdżenia
i w procesach połykania, mowy, oddychania. Właściwe przeprowadzenie
rozmowy z pacjentem, przekonanie go,
że jego rzeczywiste problemy są inne
niż te, z którymi przyszedł, wcale nie
jest proste, ale dialog jest potrzebny,
aby poznać wszystkie oczekiwania
i marzenia pacjentów. Proste zęby to
nie tylko ładny uśmiech, ale przede
wszystkich prawidłowa relacja zębów górnych z dolnymi, co zmniejsza
ryzyko wystąpienia choroby przyzębia.
„Wyprostowane” zęby łatwiej oczyszczać i chronić przed próchnicą. Pacjentem ortodontycznym może zostać każdy bez względu na wiek. Wady zgryzu
korygowane są zarówno u dzieci i młodzieży, jak również u dorosłych.

Rodzaje aparatów ortodontycznych

Stosowane są dwa rodzaje aparatów: ruchome (wyjmowane z jamy
ustnej przez pacjenta) oraz stałe (na
stałe przymocowane do zębów pacjenta na okres czasu leczenia).
Leczenie aparatami ruchomymi zaleca się je głównie u dzieci pomiędzy 4 a 12 rokiem życia, a więc
przed zakończeniem wymiany zębów mlecznych na stałe. Aparat ruchomy należy nosić co najmniej 4–6
godzin w ciągu dnia oraz zakładać na
noc. Skuteczność całego leczenia zależy przede wszystkim od współpracy dziecka, ponieważ wymaga systematycznego noszenia aparatu. Ważne
jest, aby rodzic motywował i wykazywał swe zainteresowanie dziecku,
gdyż w zespole łatwiej zdobywa się
sukcesy. Dzieci oddychające przez
usta mają trudność utrzymania aparatu w ciągu snu, co może powodować
jego wypadanie z jamy ustnej, dlatego
tak istotne jest wsparcie rodzica.
Aparaty stałe można stosować
zarówno u dzieci, jak i dorosłych
w każdym wieku. Elementy aparatu
mocuje się na zębach na czas leczenia
za pomocą specjalnych klejów. Apa-

rat działa więc przez 24 h, co jest jego
największą zaletą. W trakcie leczenia
zęby i aparat muszą być dokładnie
czyszczone po każdym posiłku i przed
snem. Zaleca się również profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie.
Są różne rodzaje aparatów stałych:
z zamkami metalowymi, estetycznymi od strony przedsionkowej, ale też
od strony językowej bardziej dyskretne tzw. lingwalne typu Forestadent,
Incognito czy też w formie płytek
przeźroczystych tj. Clear Aligner lub
Invisalign.

Jaki aparat wybrać?

Najważniejsze jest zrozumienie
podstawowych zasad działania aparatów ortodontycznych, gdyż pomaga
to wybrać najodpowiedniejszy system
dla danego pacjenta, co z kolei gwarantuje osiągnięcie najlepszych możliwych efektów leczenia ortodontycznego. Z tego też powodu nie można
ocenić czy lepsze są aparaty stałe, czy
ruchome. Przygotowanie odpowiedniego planu leczenia ortodontycznego wymaga indywidualnego podejścia
do pacjenta na podstawie szeregu badań m.in.: podmiotowego, przedmiotowego i dodatkowych.

Leczenie ortodontyczne
a refundacja NFZ

Wszystkie dzieci mają zapewnione konsultacje i leczenie w ramach
NFZ do 12 roku życia, natomiast do
lat 13 kontrolę leczenia wykonanymi
już wcześniej aparatami. Ze względu
na długi czas oczekiwania na pierwszą
wizytę, w wieku 8–10 lat warto zbadać czy dziecko rośnie we właściwym
tempie i czy zęby mają wystarczającą ilość miejsca, aby wyrznęły się zęby
stałe w miejsce mlecznych. Dieta też
nie jest bez znaczenia. Na etapie wymiany uzębienia powinno zachęcać
się dzieci do twardej diety tj. twarde
owoce, warzywa i pieczywo, aby zapewnić prawidłowe tempo i kierunek
wzrostu żuchwy.
Jak znaleźć placówkę z NFZ? Na
stronie internetowej NFZ https://
zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne należy wpisać woj.
małopolskie, specjalizacja ortodoncja, Kraków (Podgórze) lub inny rejon najbliższy miejsca zamieszkania.
dr n. med. Wioletta Bereziewicz
specjalista zdrowia publicznego
(stomatologia estetyczna,
ortodoncja i profesjonalna profilaktyka
i zdrowie jamy ustnej)
www.esteticakrakow.pl
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Zdrowie i Uroda
Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Słodycze bez cukru
Cukier,zaraz obok alkoholu i papierosów, to jedna z najczęściej uzależniających
substancji. Mimo spustoszenia, jakie sieje
w organizmie można go spotkać w niemal wszystkich produktach spożywczych.
Nawet tych, uznawanych powszechnie
za zdrowe i nieszkodliwe: sokach, jogurtach, płatkach czy przetworach warzywnych i owocowych. Lekarze biją na alarm
– nadmierne spożywanie cukru niesie za
sobą negatywne konsekwencje dla zdrowia. Począwszy od otyłości, próchnicy
i zaburzeń koncentracji aż po poważne
choroby, takie jak cukrzyca i nadciśnienie. Na szczęście, amatorzy słodkości teraz znajdą dla siebie alternatywy, które są
nie tylko smaczne, ale też bogate w wartościowe składniki odżywcze, witaminy oraz
minerały. Po które słodycze można sięgać
bez wyrzutów sumienia?

Cukier – fakty i mity

Węglowodany to jeden z podstawowych składników pokarmowych, który
bez wątpienia musi znaleźć się w codziennym menu. Te najwartościowsze występują m.in. w kaszach, zbożach, roślinach
strączkowych. Nazywa się je węglowodanami złożonymi, ponieważ zbudowane są
z wieloczłonowych cząsteczek,a organizm
musi poświęcić dużo czasu na ich strawienie zapewniając sobie tym samym wielogodzinną sytość. Co jednak, gdy potrzebny jest natychmiastowy zastrzyk energii?
Tutaj z pomocą przychodzą węglowodany
proste – baton, czekolada, drożdżówka –
te wszystkie produkty zapewniają ekspresowy przypływ sił. Niestety, to uczucie jest
tylko pozorne, bo po chwili znów pojawia
się głód i osłabienie. Łatwo wpaść w błędne koło ponownie sięgając w takiej chwili
po bezwartościową, kaloryczną przekąskę.
Zwłaszcza, że producenci żywności umiejętnie wykorzystują moc cukru dodając go
do swoich produktów w nadmiarze. Nierzadko w batonach znajduje się więc nie
tylko sacharoza (biały cukier), ale i inne
syropy oraz substancje słodzące, jak glukoza czy fruktoza. Ta ostatnia występuje również w owocach, ale okazuje się, że
naturalna i nieprzetworzona jest zupełnie

nieszkodliwa. Szczególnie, gdy oprócz
niej wraz z pokarmem dostarczane są także takie składniki, jak błonnik, witaminy,
a także mikroelementy.

Surowe batony, ciastka zbożowe
bez cukru

Żeby uniknąć nadmiaru cukru w swojej diecie należy sięgać po żywność, która nie jest dosładzana. Coraz więcej firm
wprowadza do swojej oferty słodycze
o naturalnym składzie. Wśród nich najpopularniejsze są surowe batony raw. Ich
bazę stanowią zmielone daktyle – owoce
o bardzo słodkim smaku, które nie podnoszą poziomu cukru we krwi, a jednocześnie zapewniają szybką i zdrową dawkę
energii. W batonach znajdują się również
wartościowe dodatki: nasiona, pestki,
orzechy, zboża, kakao czy rodzynki. Inną
alternatywą dla popularnych przekąsek
mogą być ciastka zbożowe, np. owsiane,
kokosowe z otrębów, mąki pełnoziarnistej lub ryżowej. Zawsze należy jednak
dokładnie przeczytać ich skład na odwro-

cie opakowania. Maltodekstryna, dekstroza, syrop glukozowo-fruktozowy – to
ukryte pod inną nazwą cukry. Nie trzeba
się natomiast obawiać stewii – ten w pełni naturalny i bezpieczny słodzik jest stosowany przy produkcji zdrowszych wersji
czekolad czy lizaków. Można również bez
lęku podjadać wszelkiego rodzaju bakalie
– żurawinę, migdały, orzeszki ziemne i ich
mieszanki, upewniając się uprzednio, że
nie są dosładzane.

A jak przygotować zdrowe
słodycze w domu?

Do dyspozycji są zarówno bakalie,
orzechy, miód, pestki i nasiona roślin, jak
i kasze – np. jaglana doskonale nadaje się
do przygotowania np. sernika, budyniu,
a nawet... kremu na kanapki. Możliwości
jej wykorzystania w zdrowych, słodkich
przekąskach są bardzo duże. Warto więc
poeksperymentować ze smakami i sprawdzić, w jakiej postaci lubimy ją najbardziej.
Mówi się, że mistrzami zdrowych
słodyczy są weganie i osoby nietolerujące glutenu lub laktozy. Zamiast twarogu
i mąki korzystają np.z tofu czy zmielonych
orzechów – jeśli dodać do nich awokado
i odrobinę kakao, powstanie pyszne ciasto
czekoladowe.
Biovert.pl

PRZEPISY NA DOMOWE ZDROWE SŁODYCZE

Nutella ze śliwek

Kulki amarantusowe

Śliwki należy umyć i usunąć z nich
pestki. Wkładamy je do dużego garnka z grubym dnem i gotujemy przez
około 1,5 godziny, często mieszając,
aby śliwki nie przypaliły się. Następnie dodajemy daktyle, wszystko dokładnie miksujemy za pomocą blendera ręcznego. Ponownie stawiamy
na ogniu czy płycie i gotujemy jeszcze
około 30 minut. Na koniec dodajemy
kakao i dokładnie mieszamy. Całość
jeszcze chwilę gotujemy. Gorącą
masę należy przelać do wyparzonych
słoików, zamknąć, odwrócić do góry
dnem i zostawić do wystudzenia.

Daktyle zalewamy ciepłą wodą
i czekamy aż zmiękną, odcedzamy
i miksujemy razem z bananem na
gładką masę. Do poppingu dodajemy
masło orzechowe i mieszamy ucierając. Następnie dodajemy daktyle.
Masa powinna dobrze się kleić.
Lepimy małe kulki, najlepiej
ugniatając je w dłoniach, które obtaczamy w zmielonych migdałach. Gotowe kulki chłodzimy w lodówce.

Składniki:
• 2 kg śliwek węgierek,
• 20 namoczonych daktyli bez
pestek,
• 5 łyżeczek kakao

Składniki:
• 3/4 szklanki poppingu
z amarantusa (amarantus
ekspandowany)
• 3/4 szklanki daktyli
• 1/2 dojrzałego banana
• 2 łyżki masła orzechowego
• zmielone migdały lub wiórki kokosowe do obtoczenia
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60-lecie działalności SP nr 86

Oddano hołd bohaterom

Historia pewnej szkoły…

Monte Cassino w Bieńczycach

– Niezwykły to jubileusz i niezwykła szkoła – tymi słowami przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski
(na zdjęciu) zwrócił się do zgromadzonych na uroczystości jubileuszu
60-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 86 im. Powstańców Śląskich w Krakowie. Szkoła ta rozpoczęła działalność w 1956 r. w budynku

na osiedlu Zgody 13, by we wrześniu
1973 roku przenieść się na osiedle Jagiellońskie 18 i przyjąć pierwszych
uczniów z Bieńczyc, w tym przewodniczącego „szesnastki” Andrzeja
Buczkowskiego, który jak sam wspomina, spędził tu swoje szkole lata. Placówka na trwałe wpisała się w mapę
edukacyjną Bieńczyc i przez lata wykształciła rzeszę absolwentów.

Fot. Agnieszka Łoś

17 maja br. w budynku SP nr 86 na
osiedlu Jagiellońskim 18 rozpoczęły się
uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia
działalności. Wśród przybyłych gości
byli Ireneusz Raś – poseł na Sejm RP,
Katarzyna Król – zastępca prezydenta
Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Andrzej Buczkowski – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce i jednocześnie absolwent tej
szkoły, przedstawiciel Małopolskiego
Kuratora Oświaty, a także dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli
z Bieńczyc oraz byli i obecni nauczyciele szkoły. Katarzyna Król, w imieniu
prezydenta Miasta Krakowa profesora
Jacka Majchrowskiego wręczyła odznaczenia Honoris Gratia zasłużonym
nauczycielom, w tym Anieli Kumie,
wieloletniej dyrektor SP 86 oraz Elżbiecie Grzybek, która zarządza szkołą od 2007 roku. Zgromadzeni goście
przekazali na ręce dyrektor placówki gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, a następnie wspólnie obejrzeli
program artystyczny wykonany przez
uczniów szkoły, którzy zaprezentowali
jej historię.
Magdalena Dziedzic

Bohaterów spod Monte Cassino oraz kwiaty, które zamiast rosy piły
polską krew wspominali zgromadzeni
na obchodach 73. rocznicy Bitwy pod
Monte Cassino. Żywą lekcję historii, jak
co roku, zorganizowali wspólnie Andrzej
Buczkowski – przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz
Łukasz Pająk – dyrektor Gimnazjum nr
42 im. gen. Andresa. 19 maja br. pod pomnikiem II Korpusu Sił Zbrojnych na
Zachodzie na osiedlu Niepodległości
młodzież z Bieńczyckich szkół spotkała się, by wspólnie oddać hołd bohaterom. Na początek odśpiewano Mazurka
Dąbrowskiego, a następnie wysłuchano
świadectwa uczestnika Kampanii włoskiej profesora Wojciecha Narębskiego.

Bohater spod Monte Cassino podzielił
się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i przeżyciami.
Goście, wśród których byli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i dzielnicowych, a także instytucji
oświatowych, społecznych i kulturalnych, złożyli pod pomnikiem biało-czerwone kwiaty.
– Takie żywe lekcje historii, czczenie
rocznic, spotkania ze świadkami historii
są niezwykle ważne szczególnie dla młodzieży. Dzięki temu szczepimy w młodym
pokoleniu ciekawość historyczną, uczymy
szacunku do bohaterów i do przeszłości –
mówił Andrzej Buczkowski przewodniczący „Szesnastki”.
Magdalena Dziedzic

Osiedle Jagiellońskie

Jubileusz Przedszkola nr 116
1 października 1966 roku we wsi
Bieńczyce otwarto Przedszkole nr
116. Działało w nim 5 oddziałów, a w
każdym było po 40 maluchów. Od tego
czasu minęło już 50 lat. Ówczesne
przedszkolaki dziś przyprowadzają
do Samorządowego Przedszkola numer 116 mieszczącego się na osiedlu
Jagiellońskim 16 swoje wnuki. Nadal
działa w nim 5 oddziałów pomimo, iż
upłynęło już pół wieku. Z tej właśnie
okazji dyrektor przedszkola Elżbieta
Pańszczyk zorganizowała uroczystą
galę jubileuszową. Dzięki uprzejmości Elżbiety Twardosz-Mamicy, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101,
odbyła się ona w budynku szkoły na
os. Jagiellońskim 9 i była okazją, aby
wspólnie powspominać minione lata
oraz obejrzeć program przygotowany
przez małych artystów.
Na jubileuszowej gali nie zabrakło przedstawicieli władz Miasta
i Dzielnicy XVI Bieńczyce. Wśród
licznie przybyłych gości znaleźli
się: Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa,
Anna Korfel-Jasińska – dyrektor

Wydziału Edukacji UMK, Andrzej
Buczkowski – przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Na ręce dyrektor przedszkola
Elżbiety Pańszczyk przekazano listy gratulacyjne i wyrazy uznania za
dotychczasową pracę, za serce, cierpliwość i wychowanie wielu pokoleń
młodych Polaków.
W dzień jubileuszu przedszkolu
nadano nazwę. Od teraz Samorządo-

Fot. RD XVI

we Przedszkole nr 116 to Kraina Małych Sportowców.
Po części oficjalnej uczestnicy
przenieśli się do ogrodu przedszkolnego na osiedlu Jagiellońskim 16,
gdzie odbył się festyn, podczas którego 50-cio lecie przedszkola świętowali
wspólnie obecni wychowankowie, ich
rodzice, a także absolwenci.
Renata Połomska
radna Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dyżur rzecznika praw konsumenta w biurze Rady Dzielnicy XVI na os. Kalinowym 4
w dniu 5 czerwca od godz. 14.00 do 15.00

Fot. RD XVI

Odnowione alejki na osiedlu Przy Arce

Ruszyły remonty w Bieńczycach
Rozpoczął się czas remontów
w Bieńczycach. Pierwsze prace prowadzi krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej
na Plantach Bieńczyckich na osiedlu
Przy Arce. Alejki prowadzące od bloku 2 do bloku 9 są bardzo uczęszczane
i były mocno zniszczone. – O ich remont
wnioskowałem już w poprzedniej kadencji, lecz nigdy nie wystarczyło na to środków w skromnym budżecie Dzielnicy. Dla
mnie była to sprawa ważna, dlatego konsekwentnie zgłaszałem to zadanie – komentuje Wiesław Szczurek radny z tego
rejonu (na zdjęciu).
Faktycznie remontowane obecnie
odcinki były w bardzo złym stanie technicznym, popękane, nierówne, a jest to
droga, którą mieszkańcy bloków 2 oraz
20 do 25 osiedla Przy Arce chodzą m.in.
do kościoła Arka Pana. Szczególnie zagrożenie stwarzały płyty chodnikowe
stanowiące dojście do znajdującej się
tam studni.
– Jako Rada staramy się w pierwszej
kolejności remontować miejsca, zagrażające bezpieczeństwu, dlatego też ta sprawa
wymagała natychmiastowej reakcji. Stara
nawierzchnia została usunięta, podłoże

Fot. RD XVI

utwardzone i wylana nowa, równa masa
asfaltowa. Bardzo się cieszę, że udało się
to wykonać mimo, iż pogoda nie sprzyjała
– mówi Andrzej Buczkowski przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce.
Magdalena Dziedzic
członek Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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Szkoły z osiedli Dywizjonu 303 i Jagiellońskiego oraz ulicy Myśliwskiej na czele

3–26 czerwca – Dni Krakowa

Na półmetku „Rowerowego Maja”

Parada Smoków, Wianki i nie tylko

Dobiega końca rywalizacja w kampanii „Rowerowy Maj”, czyli akcji zachęcającej dzieci, rodziców i nauczycieli do podróżowania do szkoły rowerem.
Wszystkie biorące udział w akcji dzieci
otrzymały dzienniczki do zbierania rowerowych naklejek, a ich rodzice – informatory.
Na półmetku rywalizacji na czele
krakowskiej klasyfikacji wyników znajdowały się trzy szkoły podstawowe: nr
52 z os. Dywizjonu 303, nr 101 z os. Jagiellońskiego oraz nr 47 z ul. Myśliwskiej. Różnice nie były duże, organizatorzy twierdzą, że rywalizacja będzie
trwała do ostatniego dnia kampanii.
W pierwszej krakowskiej edycji „Rowerowego Maja” bierze udział
ponad 8 tys. dzieci z czego do połowy
miesiąca 4599 przynajmniej raz przyjechało do szkoły rowerem, hulajnogą, na
rolkach, wrotkach lub deskorolce. Ten
wynik przekłada się na 53792 podróży
(do szkoły i z powrotem). Frekwencja
rowerowa w szkołach biorących udział
w kampanii wyniosła 33,5 proc. (liczba
przyjazdów/liczba możliwych przyjazdów wszystkich dzieci w szkołach bio-

rących udział w akcji). Do akcji przyłączyli się także nauczyciele, a 63 z nich
przynajmniej raz przyjechało do szkoły
rowerem.
Na najlepszych rowerzystów czekają specjalne nagrody, a zwycięska szkołą otrzyma od Zarządu Infrastruktury

Komunalnej i Transportu zadaszoną
wiatę rowerową o wartości około 25 tysięcy złotych.
Akcja wpisuje się w projekt STARS
oraz jest wspierana przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.
(UMK, red)

Fot. Magiczny Kraków

Dokończenie ze str. 1
W ramach Dni Krakowa odbywa się
także Noc Teatrów, Święto Ulicy Stolarskiej i Wodna Masa Krytyczna.

Muzycznie i tanecznie

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Krakowski Szybki Tramwaj

Od 2020 roku pojedzie do Górki Narodowej
22 maja podpisano umowę na realizację linii tramwajowej, która połączy
Krowodrzę Górką z Górką Narodową.
Tym samym spełnią się oczekiwania
mieszkańców Krakowa, którzy oczekują wygodnej i szybkiej komunikacji miejskiej na północy miasta.
– Budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej jest jedną z największych inwestycji, którą miasto
zrealizuje w najbliższych latach. Nowa trasa tramwajowa skomunikuje północną część
Krakowa z centrum miasta i poszerzy ofertę
transportu zbiorowego dla mieszkańców –
mówił prezydent Jacek Majchrowski.
Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum firm INTERCOR i TOR-KRAK. Realizacja inwestycji zajmie 42
miesiące, nowe torowisko zostanie oddane do użytku już w 2020 roku. Miasto
zapłaci za budowę przeszło 326 mln zł.
Tramwaj na Górkę Narodową jest
szczególnie oczekiwany przez mieszkańców północnego Krakowa, którzy
liczą na lepsze skomunikowanie z cen-

trum miasta. Jak pokazał przykład innych
dużych osiedli – Kurdwanowa i Ruczaju, szybki tramwaj jest najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym na takich
trasach. Pięciokilometrowa trasa poprowadzi przez osiedla Krowodrza Górka,
Prądnik Biały, ul. Pachońskiego, ul. Bociana do Górki Narodowej.
Inwestycja obejmuje m.in. budowę
i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z budową (przebudową) przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych oraz budowę sieci
trakcyjnej. W zakres prac wchodzi także przebudowa pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka, budowa
pętli tramwajowo-autobusowej Górka
Narodowa z budynkiem dworcowym,
który będzie harmonijnie połączony
z zadaszeniem nad peronami autobusowymi, dojściem do budynku oraz strefą wejściową od strony peronów, a także
budowa trzech parkingów w systemie
„P&R”: w rejonie pętli tramwajowej
Krowodrza Górka, przy skrzyżowaniu

Przebudowa alei 29 Listopada

Umowa na realizację podpisana
Kolejna inwestycja komunikacyjna
w północnej części miasta. 24 maja br.
podpisano umowę na przebudowę alei
29 Listopada – arterii, z której korzystają kierowcy wjeżdżający do Krakowa od
strony Warszawy.
– To kolejna, po tramwaju do Górki Narodowej, kluczowa inwestycja,
na którą czekali mieszkańcy północnej
części Krakowa. Pierwsze samochody
powinny przejechać przez poszerzoną
al. 29 Listopada pod koniec 2020 roku
– zaznacza prezydent Jacek Majchrowski.

Przebudowa będzie dotyczyć niemal trzykilometrowego odcinka al. 29
Listopada od skrzyżowania z ul. Opolską do granic miasta. Droga zostanie
rozbudowana do dwóch, a miejscami
trzech, pasów w każdym z kierunków.
Powstaną nowe skrzyżowania, infrastruktura dla rowerzystów i pieszych.
Inwestycja ta, wspólnie z budową tramwaju do Górki Narodowej, zrewolucjonizuje system transportowy na północy
Krakowa, co wyraźnie odczują na plus
mieszkańcy tego rejonu miasta, aczkolwiek nie tylko oni. Przebudowana aleja

z ul. Pachońskiego oraz przy pętli końcowej Górka Narodowa.
W ramach inwestycji zostanie także
uruchomiony obszarowy system sterowania
ruchem, a infrastruktura ma być przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
niewidomych i niedowidzących.
Budowa nowej linii to dobre wieści również dla kierowców. W ramach
inwestycji przebudowane zostaną ulice
Pachońskiego, Siewna, Bociana oraz powstanie nowy odcinek drogi na osiedlu
Górka Narodowa – od projektowanego
skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada.
Rozbudowa układu drogowego to
także budowa nowych obiektów inżynierskich, np. tunelu w ciągu ul. Opolskiej, estakady nad doliną Sudoł, kładki
dla pieszych nad trasą KST (na wysokości ul. Szopkarzy i Danka), mostów na
rzece Białucha i na potoku Bibiczanka
oraz tunelu pod linią kolejową, którym
poruszał będzie się nie tylko tramwaj, ale
też rowerzyści i piesi.
(UMK)
będzie miała także korzystny wpływ na
usprawnienie ruchu przy wjeździe i wyjeździe z Krakowa.
W przetargu na realizację zadania
zwyciężyła firma STRABAG SA, a jego
koszt wyniesie 95 mln zł. Kontrakt na
realizację inwestycji przewidziany jest
do 31 grudnia 2021 roku.
Na czas prac budowlanych ruch na al.
29 Listopada zostanie utrzymany, choć
nie uda się uniknąć utrudnień w ruchu.
Projekt przebudowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020.
(UMK)

Wielbiciele koncertów plenerowych nie mogą przegapić Wianków
– Święta Muzyki, w ramach którego
na czterech scenach zlokalizowanych
w różnych punktach miasta wystąpią
między innymi: Kortez, Taco Hemingway, Wacław Zimpel, Włodek Pawlik,
Sorry Boys, Agnieszka Chrzanowska,
Pod Budą, Atom String Quartet, Szy-

mon Nehring i Sinfonietta Cracovia
oraz finaliści konkursu Megafon Radia
Kraków. Zgodnie z tradycją Wianki to
także konkurs na najpiękniejszy wianek oraz pokaz pirotechniczny. Dodatkową atrakcją tegorocznych Dni
Krakowa jest seria potańcówek. Część
z nich jest połączona z Piknikami
Obywatelskimi, podczas których będzie można zapoznać się z projektami
zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego i oddać głos na wybrane
propozycje.
Szczegółowy program Dni Krakowa
znajduje się na stronie www.krakow.pl.
(UMK, red)

W niedzielę 4 czerwca

Zielono mi, czyli Dzień Otwarty Magistratu
W ramach Dni Krakowa w niedzielę, 4 czerwca odbędzie się kolejna edycja
Dnia Otwartego Magistratu, w tym roku
organizowana pod hasłem „Zielono mi”.
W Dniu Otwartym Magistratu krakowianie i turyści są zaproszeni do odwiedzenia siedziby władz miasta (Plac
Wszystkich Świętych 3–4). Impreza to
szereg aktywności edukacyjnych, ekologicznych, warsztatowych, piknikowych,
sportowych i artystycznych.
Będzie można zwiedzić z przewodnikiem budynek Magistratu, czyli Pałac
Wielopolskich, który tego dnia za sprawą Zarządu Zieleni Miejskiej zamieni się w najzieleńszy bodaj punkt miasta i jednocześnie miejsce, gdzie będzie
można obejrzeć przygotowane na tę
okazję „Zielone Improbaje, czyli bajki
improwizowane dla dzieci i dorosłych”,
a także odpoczywać w specjalnie zaaranżowanej strefie relaksu – na przykład
z samodzielnie przygotowanym w trakcie warsztatów zielonym koktajlem.
Dodatkowo w strefie rekreacji będzie można zagrać w bule, badmintona

Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

i inne gry miejskie, wziąć udział w fitnessie w zieleni, w warsztatach na temat
miejskiego ogrodnictwa, a także zaangażować się w warsztaty ekologiczne
przygotowane przez miejskie jednostki
organizacyjne (MOPS) i spółki miejskie
(KHK i MPO).
W ramach Dnia Otwartego Magistratu odbędą się także wykłady o tematyce ekologicznej czy warsztaty artystyczne, a także Sesja Młodzieżowej
Rady Miasta i finał projektu Uczeń-Obywatel.
Na zakończenie zaplanowano koncert Renaty Przemyk z zespołem. (UMK)

Wnioski do 30 czerwca

Park Kulturowy Nowa Huta
Do 30 czerwca przedłużono termin
składania wniosków do proponowanego
projektu planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta.
Trwają prace zmierzające do objęcia
najstarszej części Nowej Huty specjalną
ochroną w formie parku kulturowego.
W tej sprawie zbierane są wnioski, odnoszące się planowanej uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego w Nowej
Hucie. Wnioski może składać do pre-

Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa

zydenta Miasta Krakowa każdy zainteresowany, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych
uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Termin
na składanie wniosków został przedłużony do 30 czerwca.
Z projektem „Planu ochrony Parku
Kulturowego Nowa Huta” można zapoznać się na stronie BIP UM Krakowa
www.bip.krakow.pl.
(UMK)
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Ci, którzy się uczą, podobni są do roślin. Zdarza się bowiem, że roślina zakiełkuje, ale nie rozkwitnie;
Konfucjusz (551–479 p.n.e.) – chiński filozof
zdarza się też, że zakwitnie, ale owocu nie wyda.
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł słynnej serii filmowej.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 9.06.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)
Do wygrania całosezonowe KARTY WSTĘPU
na teren Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem" w Kryspinowie
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl

www.kryspinow.com.pl

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

15

POZIOMO:
2) nie przyszła do Mahometa
4) miejski ogród z alejkami
7) sodowa, czasem uderza do głowy
8) naszyta na dziurę
9) 500 arkuszy papieru
11) obozowy nadzorca
13) spada i wybucha
15) objawia się dusznościami
18) grecka wyspa na Morzu
Jońskim
19) słuszny argument
20) składnik przysłowiowej miarki
24) ilość egzemplarzy wydanej
książki
27) epos o wojnie trojańskiej
30) panoramiczny w kinie
31) nauka na wyższej uczelni
32) na oku pirata
PIONOWO:
1) jednokanałowy przekaz
dźwięków
2) na grzbiecie wielbłąda
3) duża, barwna papuga
4) kolor w kartach
5) kwitnie na źdźble
6) najmniejsza część pierwiastka
chemicznego
10) japońska mafia
12) oddział rozpoznawczy, zwiad
13) wędzony boczek wieprzowy
14) jedno z najstarszych imion
rzymskich, pochodzi od imienia
boga Marsa
16) kolorowa na niebie
17) akompaniowała Grechucie
21) pomysł, koncepcja
22) długi przewód wykorzystywany
do transportu cieczy
23) miejsce seansów filmowych
25) za linią boiska
26) harmonia, porządek
28) znany polski zespół rockowy
29) sztuczny basen w porcie

NAJLEPSZE IMPREZY NA JEZIOREM
WAKEPARK
SUPERFLY
PAINTBALL
BAYERPARK

CHATA KRYSPINÓW
QUADY ŻAGLE KORTY
KARCZMA ROHATYNA
ZORBING OGNISKA
ZAPRASZAMY - KOM: 605 419 436

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

Supermarket Internetowy

os. Boh. Września 57
os. Niepodległości 3

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

FHU MM
ul. Wawelska 14, ul. Kuczkowskiego 1
os. Przy Arce 1
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

Wydanie 1: Dzielnica VIII Dębniki, Skawina
Wydanie 2: Dzielnice: XIV Czyżyny,
XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce.
Wydawca: AR-W „Kropka”
Kontakt: tel. 501 585 591, tel./fax: 12 353-55-99
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
Redaktor naczelny: Renata Piętka
Skład: Studio Grafpa, www.grafpa.pl
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Sosnowiec
Nakład: 35 000 egz.:
wyd. 1: 20 000 egz., wyd. 2: 15 000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść publikowanych reklam

facebook.com/
kropkagazeta

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury
im. C. K. Norwida
os. Złotego Wieku 14
„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy” – kolportowana jest na stojakach prasowych w ważniejszych placówkach handlowo-usługowych na terenie Mistrzejowic, Bieńczyc i części Czyżyn.
Dostarczana jest również do mniejszych punktów handlowych i usługowych, a także placówek
medycznych i kulturalno-oświatowych.

REKLAMA W GAZECIE
Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

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

