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Targi Seniora w EXPO Kraków

Pierwsza tak duża impreza w południowej Polsce

t a r g i
GOÂå SPECJALNY - ojciec Leon Knabit

www.targiseniora.krakow.pl

6-7paêdziernika 2017, EXPO Kraków 
Organizatorzy: Miejsce targów:

WST¢P
WOLNY!

Ciekawy program towarzyszàcy
ⓦ Prelekcje, prezentacje i pokazy
ⓦ Bezpłatne badania dla odwiedzajàcych
ⓦ Konkursy z nagrodami 

Godziny otwarcia: 
10:00 – 17:00

Po raz pierwszy w Międzynarodowym 
Centrum Targowo-Kongresowym 
EXPO Kraków (przy ulicy Galicyj-
skiej 9) w dniach 6-7 października od-
będą się TARGI SENIORA. Będzie 
to premiera tak dużej imprezy poświę-
conej seniorom, organizowana w po-
łudniowej Polsce.

Postępy w medycynie, a także więk-
sza dbałość o zdrowie niż w przeszłości 
powoduje, że żyjemy coraz dłużej. Senio-
rzy bardzo długo utrzymują swoją spraw-
ność i chcą być aktywni. To właśnie dla 
nich Targi w Krakowie przy współpracy 
z Grupą Polska Press przygotowują wy-
darzenie, podczas którego przedstawiona 
zostanie szeroka oferta możliwości dzia-
łania w jesieni życia.

Swój udział w Targach zapowiedzieli 
wystawcy z całej Polski, którzy zaprezen-
tują produkty i usługi stworzone z myślą 
o starszym pokoleniu. Obejmują one wiele 
dziedzin życia – od zdrowia, przez rekreację, 

kulinaria, modę i urodę, kulturę i naukę, fi-
nanse, różnego rodzaju hobby, aż po sposoby 
wykorzystania nowoczesnych technologii.

Część targowa wzbogacona zosta-
nie o interesujący program towarzyszący. 
Uczestnicy będą mogli wziąć udział w cieka-
wych prelekcjach, wykładach i warsztatach. 
Zaproszeni wykładowcy i prelegenci poru-
szą szereg ważnych tematów, udzielą rad 
i odpowiedzą na pytania nurtujące współ-
czesnych seniorów. Dodatkową atrakcją 
będą zapewne występy i prezentacje zespo-
łów oraz grup artystycznych, których człon-
kami są często właśnie osoby starsze.

Do udziału w wydarzeniu zostali 
zaproszeni także goście specjalni. Swoją 
obecność potwierdził Ojciec Leon Kna-
bit, znany krakowski benedyktyn, autor 
wielu książek m.in. „Młodość to nie tylko 
wiek. Młodość to stan ducha”. Z ojcem 
Leonem będzie można spotkać się przez 
całe 2 dni Targów na stoisku wydawnic-
twa Tyniec.

Zaplanowanych zostało także wie-
le atrakcji dodatkowych. Podczas targów 
będzie można wziąć udział w bezpłat-
nych badaniach lekarskich, w tym słu-
chu, wzroku i pamięci. Dla zwiedzają-
cych przewidziano także liczne konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami.

Wstęp na targi jest bezpłatny. Wydarze-
nie będzie miało charakter międzypokole-
niowy – organizatorzy zapraszają seniorów 
wraz z rodzinami, bowiem na każdego z od-
wiedzających czeka mnóstwo fascynujących 
atrakcji. Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie: www.targiseniora.krakow.pl. 
Organizatorzy zachęcają też do polubie-
nia fanpage’u w serwisie Facebook www.
facebook.com/TargiSeniorawKrakowie, na 
którym na bieżąco udostępniane będą ak-
tualności dotyczące targów oraz znajdą się 
wszelkie nowości dotyczące wystawców 
i szczegóły programu towarzyszącego.

Agnieszka Ziemiańska 
Komisarz Targów Seniora
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

Na sierpniowej sesji Rady Dzielnicy

Przewodniczący i Zarząd odwołani
29 sierpnia br. podczas sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odwołany został cały 

Zarząd oraz jego przewodniczący Marek Ziemiański. Będzie on pełnił swoje obo-
wiązki do czasu wyboru nowych władz „czternastki”, co ma nastąpić we wrześniu.

Za odwołaniem Zarządu głosowało 13 spośród 21 członków Rady. 
(red)

Gospodarzem obchodów dożynek 
miejskich w tym roku były Czyżyny. 
Uroczystości odbyły się w pierwszą nie-
dzielę września przy ulicy Na Załęczu.

Jak co roku obchody rozpoczęły 
się od dożynkowego korowodu i mszy 
świętej polowej. Nie mogło zabraknąć 
konkursu na najpiękniejszy wieniec. 
Na scenie prezentowano występy arty-

Dożynki miejskie

Czyżyny gospodarzem obchodów

Fot. RD XIV

styczne, a na przybyłych czekały stoiska 
z różnorodnymi potrawami.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe, Rada i Zarząd Dzielnicy 
XIV Czyżyny, Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe Łęg oraz Ośrodek 
Kultury Kraków – Nowa Huta.

(red)

KLUB 303 os. Dywizjonu 303 nr 1, tel. 12 681 39 78 
■ KLUB RODZICÓW – wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posia-

dające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka
– 19 września godz. 15.30-17.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ: tematem zajęć dla 

dzieci będą wspomnienia z wakacji
– 22 września godz 10.00-12.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ: spotkanie z psycholo-

giem dot. żywienia dzieci bez przemocy
– 26 września godz. 15.30-17.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ: tematem zajęć dla 

dzieci będzie jesień (muzycznie)
■ 23 września godz. 10.00-13.00 – CYRKOWA SOBOTA 
 To nowy cykl otwartych sobotnich pikników plenerowych. Cyrkowe pokazy, 

gry i zabawy dla najmłodszych oraz warsztaty dla wszystkich zainteresowanych 
(z nastawieniem na początkujących). Oferta skierowana do każdej grupy wie-
kowej. W okresie zimowym spotkania będą odbywać się w salach Klubu 303. 
Wstęp wolny. 

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

4 września uczniowie wrócili do szkół, by powitać nowy 
rok szkolny. Gospodarzem oficjalnych uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego 2017/2018 w Krakowie był Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 14 na os. Dywizjonu 303.

– Przygotowaliśmy program artystyczny składający się 
z trzech części: tanecznej, literackiej i muzycznej. Chcieliśmy też 
pokazać dwa nowe studia taneczno-teatralne, w których kształci 
się nasza młodzież – mówi dyrektor Zespołu Ewa Dziekan- 
-Feliksiak.

To właśnie w tych studiach szlifują talenty uczniowie, 
którzy z sukcesami reprezentują szkołę w konkursach, a jako 
absolwenci nierzadko kontynuują naukę w prestiżowych pol-
skich i zagranicznych szkołach tanecznych. W skład Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. św. Brata Alberta – 
Adama Chmielowskiego, wchodzą Gimnazjum nr 36 i XXX 
Liceum Ogólnokształcące. „Trzydziestka” od 6 lat prowadzi 
innowację pedagogiczną pod nazwą „U wrót Terpsychory”. 
W ramach projektu działają zespoły młodzieżowe oraz klasy 
o profilu taneczno-teatralnym. 

– Nasi uczniowie uczą się tańca klasycznego (baletu), lu-
dowego, towarzyskiego, współczesnego, jazzowego, choreografii, 
jogi, historii tańca i technik aktorskich. Wymaga to od nich spo-
rego wysiłku, ale pomimo tego odnoszą duże sukcesy. Zdawalność 
matury w naszej szkole wynosi 95%, co pokazuje, że uczniowie 
potrafią łączyć naukę z rozwijaniem pasji, jaką jest taniec i teatr 
– mówi dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak.

Obecnie liceum prowadzi pięć klas tanecznych. Z roku na 
rok jest coraz więcej chętnych. Uczniowie pochodzą z całej Polski, 
mieszkają w krakowskich internatach. W trakcie nauki prezentu-
ją swe umiejętności m.in. w Krakowie w Teatrze Ludowym, czy 
na deskach Teatru Witkacego w Zakopanem, gdzie co roku wy-
jeżdżają na obozy taneczne. Biorą udział w ogólnopolskich kon-
kursach, zdobywając w nich nagrody, a jedna z licealistek została 
laureatką telewizyjnego programu „You Can Dance”.

Wielu absolwentów kontynuuje naukę tańca w prestiżo-
wych szkołach tanecznych, m.in. w Łodzi, Bytomiu, Linzu 
i Amsterdamie. W tym roku to aż 36 osób.

 (UMK, red)

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 na osiedlu Dywizjonu 303

Inauguracja roku szkolnego w Krakowie

W Czyżynach od pewnego cza-
su trwa bardzo intensywna zabudowa. 
Brak planu zagospodarowania prze-
strzennego ułatwia deweloperom mak-
symalizację zysku bez zwracania uwa-
gi na otoczenie. Zabudowa odbywa się 
jedynie na zasadach Warunków Za-
gospodarowania (WZ-tki) i „dobrego 
sąsiedztwa”. Nie ma tu mowy o odpo-
wiedniej infrastrukturze towarzyszącej, 
przedszkolach, szkołach, drogach, par-
kingach, terenach zielonych. W proce-
sie kształtowania przestrzeni powinny 
brać udział organy za to odpowiedzial-
ne. Niestety nie zawsze się tak dzieje. 

Na terenie położonym w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 155 już niedługo stanąć mogą nowe bloki. Fot. RD. XIV

Czy kolejne tereny zostaną zabudowane?

Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa

Presja społeczna, mocne zaintere-
sowanie aktywnych mieszkańców mogą 
zdziałać cuda. Pamiętamy walkę Czyży-
nian o drzewa na osiedlu Dywizjonu 303. 
Dzięki aktywności mieszkańców Czyżyn 
w akcję ratowania drzew włączyła się pre-
zydent Elżbieta Koterba. Co prawda ne-
gocjacje jeszcze trwają, ale deweloper roz-
patruje rezygnację z zabudowy terenów, na 
których znajdują się drzewa.

Jednak przed mieszkańcami kolej-
ne wyzwanie – ostatni niezabudowa-
ny teren jest zagrożony. Obszar pomię-
dzy osiedlami Dywizjonu 303 a 2 Pułku 
Lotniczego, vis a vis Szkoły Podstawowej 

nr 155. Teren, który powinien mieć prze-
znaczenie rekreacyjne lub edukacyjne, 
zapewnić choć minimum przestrzeni, 
być strefą wolną od wysokiej zabudowy. 
Jeśli mieszkańcy nie podejmą interwencji 
może tu powstać kilka nowych, wysokich 
budynków. Kilkaset samochodów bę-
dzie przeciskało się pomiędzy żłobkiem 
a przychodnią lub wąską drogą pomiędzy 
budynkiem mieszkalnym, a pawilonem 
na osiedlu 2 Pułku Lotniczego.

Już raz udało się zebrać kilka tysię-
cy podpisów, dzięki którym uratowano 
50 drzew. Teraz można uratować teren 
w centralnej części osiedli. Zwracam się 
z prośbą do osób aktywnych, aby wzię-
ły udział w akcji zbierania podpisów pod 
wnioskiem do prezydenta Miasta Krako-
wa o wykup z prywatnych rąk działek nr: 
170/8, 170/9, 170/11, 170/13 i 170/15 ob-
ręb 7 Nowa Huta, które są ostatnimi tere-
nami niezabudowanymi w rejonie osiedli 
2 Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303 (te-
reny zielone z górką saneczkową).

Treść wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz listy do zbierania podpisów 
są dostępne na stronie internetowej www.
ziemianski.krakow.pl. Podpisane listy 
można składać w biurze Rady Dzielnicy 
XIV oraz siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej Czyżyny. W przypadku pytań pro-
szę o kontakt telefoniczny po numerem 
533 002 766.

Marek Ziemiański
Przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy XIV Czyżyny
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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

Jak co roku Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa zaprasza mieszkań-
ców Nowej Huty do poznania swojej 
dzielnicy, Krakusów do pozbycia się 
mylnych wyobrażeń o Nowej Hucie, 
całą resztę turystów do zobaczenia „in-
nej twarzy” Krakowa. Jednym zdaniem: 
do poznania fascynującego dziedzictwa 
historycznego Nowej Huty.

Przez dwa dni, na luzie, nieśpiesznie 
i z profesjonalnymi przewodnikami bę-
dzie można zwiedzić Nową Hutę, miej-
sca tajemnicze, niedostępne na co dzień. 
Odtajnione zostaną sekrety sprzed wie-
ków skrywane przez dworki i pałace 
z obrzeży Nowej Huty. 

W tym roku będzie można po-
znać Bieńczyce, dzielnicę XVII 

16 – 17 września 

Zajrzyj do Huty
Wzgórza Krzesławickie, dowiedzieć 
się kto i gdzie straszy w Nowej Hu-
cie, poznać nowohucki slow life. Zo-
baczyć, jak od środka wygląda praca 
w hucie ArcelorMittal Poland SA 
Oddział w Krakowie i Oczyszczalni 
Ścieków „Kujawy”. 

Nie zabraknie atrakcji dla naj-
młodszych. Dla aktywnych organi-
zatorzy proponują bieg na dystansie 
ok. 14 km. Ponadto, po raz pierwszy 
podczas akcji „Zajrzyj do Huty” bę-
dzie można też przepłynąć Dłubnię 
kajakiem. Zapisy ruszyły. Program 
„Zajrzyj do Huty 9” dostępny na www.
mhk.pl i w MHMK (Rynek Główny 
35), tel. 12 619 23 28, 12 619 23 31.

(red)

■ 8–22 września – ARTzona OKN, os. Górali 4 – Nowa Huta ETNO Week 
 W programie: bezpłatne warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, folkloru 

słownego, bębniarskie, etnobity, tank drum, animacji filmowej, etno jam session 
i potańcówka. Szczegóły: www.artzona.okn.edu.pl 

■ 2–7 października – ARTzona OKN, os. Górali 4 – Międzynarodowy Ty-
dzień Bliskości. W programie: bezpłatne spotkania i warsztaty dla rodziców 
z małymi dziećmi. Szczegóły: www.artzona.okn.edu.pl.

■ 20 października – Koncert Premierowy Zespołu Wicked Heads.
■ 15–19 listopada – Wystawa Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Organizator: 

Polski Związek Hodowców Ptaków.
■ 16 listopada – ARTzona OKN, os. Górali 5 – Koncert z cyklu Odbiornik Live: 

Kobieta z Wydm 
■ 2 grudnia 2017 – Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie: BarCamp 

i premiera publikacji.

Kino Studyjne Sfinks os. Górali 5, tel. 12 644 24 65, kinosfinks.pl 
■ Wtorki (dwa razy w miesiącu) godz. 11.30 – SEANS Z MALUSZKIEM: dopołu-

dniowe projekcje filmów dla rodziców wraz z małymi dziećmi na sali. Bilety: 10 zł.
■ Wtorki godz. 14.30 – KLUB FILMOWY SENIORA: projekcie filmów 

z bieżącego repertuaru kina dla seniorów (60+). Bilety: 10 zł. 
■ DKF Kropka: seans dobrego kina z dyskusją, repliki festiwali, spotkania z twór-

cami, happeningi, a także przeglądy filmów fabularnych, animacji i dokumen-
tów. Bilety: 11 zł.

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

■ NOWOHUCKA AKADEMIA SENIO-
RA 2017/2018 – zapisy i informacje: os. 
Centrum A 6a; tel. 12 644 68 10 wew. 
26; poniedziałek-piątek w godz. 
9.00-15.00.

 W październiku rozpoczyna się 
ósmy już rok działalności Aka-
demii. W ofercie zajęć znajdą się 
kursy językowe: angielski, niemiec-
ki, włoski, zajęcia ruchowe: gim-
nastyka, joga oraz samoobrona, kur-
sy artystyczne: rękodzieło i rysunek, 
a także warsztaty stylu. Dwa razy w mie-
siącu organizowane będą wykłady oraz spotkania z kulturą – wyjścia do in-
stytucji kultury oraz wycieczki z przewodnikiem po ciekawych miejscach 
w Krakowie. 

 Zapisy do NAS ruszyły już 1 września, ale zainteresowani seniorzy mogą 
jeszcze zgłosić chęć uczestnictwa. Warunkiem jest podpisanie deklaracji 
i opłacenie jednorazowego wpisowego. 

■ 17 września godz. 11.00–14.00 – Aleja Róż  
 VI FESTIWAL ZAKLĘTE W DYNI – wstęp wolny
 Idea Festiwalu nawiązuje do 

tradycji nowohuckich Bra-
nic, gdzie dynie hodowane 
są od wielu lat. One stały 
się inspiracją do przygoto-
wania dyniowego Festiwa-
lu. To warzywo hodowane 
od dawna w Ameryce Po-
łudniowej, u nas cieszy się 
coraz większą popularno-
ścią. Organizatorzy zapra-
szają mieszkańców Krako-
wa, zwłaszcza całe rodziny 
do wspólnego spędzenia 
czasu wolnego i dobrej za-
bawy. W programie imprezy 
przewidziano wiele atrakcji 
dla małych i dużych, między innymi: warsztaty i konkursy, animacje i ak-
cje plastyczne, kąciki gier i zabaw oraz degustacje dyniowych smakołyków. 
Niewątpliwą atrakcją tegorocznej edycji Festiwalu będzie pokaz carvingo-
wy w wykonaniu mistrza carvingu z Krakowskiej Szkoły Restauratorów.

■ KONKURSY w ramach VI Festiwalu Zaklęte w Dyni – zgłoszenia do 14 
września:

– konkurs plastyczny – skierowany jest do młodych uczestników indywidual-
nych, rodzin, przedszkoli oraz szkół i instytucji, oceniane będą w nim orygi-
nalność wykorzystania dyni jako tworzywa plastycznego, pomysłowość aran-
żacji oraz ogólny wyraz artystyczny;

– konkurs dla hodowców dyni – tej kategorii liczyć się będą oryginalny kształt 
i kolor warzywa. 

 Informacje na temat konkursów na: www.zakletewdyni.pl. Rozstrzygnięcie 
i rozdanie nagród nastąpi podczas imprezy w Alei Róż. Gotowe prace należy 
dostarczyć w dniu Festiwalu w godz. 10.00-11.00.



WRZESIEŃ 20174
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Magazyn Dzielnicy XV – Mistrzejowice

Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrze-
jowice, Młodzieżowy Dom Kultury im. A. 
Bursy oraz Centrum Młodzieży im. dr H. 
Jordana zapraszają na obchody 50-lecia 
istnienia osiedli mistrzejowickich:
• 23 września (sobota), godz. 15:00  

– Rodzinny Piknik na Plantach Mi-
strzejowickich

• 24 września (niedziela), godz. 
17:00 – Koncert Jubileuszowy 
z okazji powstania mistrzejowic-
kich osiedli w Parku Tysiąclecia.
W programie wiele atrakcji dla 

wszystkich pokoleń.
W 2017 roku Dzielnica XV ob-

chodzi jubileusz 50-lecia swoich osie-

23 i 24 września – Dni Mistrzejowic

50-lecie istnienia  
mistrzejowickich osiedli

dli. Pierwotnie decyzją administracyjno-
-planistyczną Mistrzejowice powstały 
jako integralna część Nowej Huty. Sama 
koncepcja urbanistyczna powstała 
w roku 1963, a do budowy przystąpio-
no w roku 1967. Pierwszym budynkiem 
mieszkalnym nowego kompleksu archi-
tektonicznego był blok nr 1 osiedla Ty-
siąclecia. Jednocześnie powstało osiedle 
Złotego Wieku, a następnie Bohaterów 
Września i Osiedle Piastów. Pierwotnie 
osiedla te miały nosić nazwy czterech 
pór roku. Projektantem całego założe-
nia urbanistycznego był polski architekt 
– Witold Cęckiewicz.

(RD XV)

KLUB MIRAGE os. Boh. Września 26, tel. 12 645 72 09 
■ 16 września godz. 17.00 – Wernisaż wystawy malarstwa Ireny Lorenc dedyko-

wany Kazimierzowi Machowinie w II rocznicę śmierci. Kazimierz Machowina 
– artysta malarz, rysownik, poeta, nauczyciel, odznaczony medalem Gloria Ar-
tis, twórca grupy Artystycznej Amarant, wybitny Nowohucianin. Irena Lorenc 
to uczennica profesora Machowiny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wystawę będzie można oglądać do końca 
października. Wstęp wolny

■ 21 września godz. 16.00 – Akademia Zdrowia i Urody: regeneracja skóry po 
wakacjach. Wstęp wolny

■ 28 września godz. 9.00 – WYCIECZKA DO SOLCA ZDROJU (dla doro-
słych i seniorów). W programie znajdzie się: pobyt na Basenach Mineralnych 
Solec Zdrój oraz spacer po Solcu. Zapisy i wpłaty w Klubie do 21 września. 
Koszt 67 zł; dla członków SM Mistrzejowice-Północ 37 zł

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

Klub Kuźnia os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, www.kuznia.edu.pl 
■ 14 września godz. 18.00 – Otwarte warsztaty Grupy Literackiej Sylaba.
■ 16 września godz. 13.00-16.00 – RODZINKOWO. W programie m.in. 

warsztaty umuzykalniające – Gordonki i Cyrk Rodzinny, SZAFING. Zapisy: 
k.kosowska@kuznia.edu.pl. Wstęp 1 zł.

■ 16 września godz. 13.00-16.00 – Zajrzyj do Kuźni – dzień otwarty w ramach 
Zajrzyj do Huty 9. W programie: zwiedzanie wystaw, atrakcje, spacer „Tajem-
nice Mistrzejowic” (zapisy na spacer do 13 września). Informacje: 12 648 08 86. 

■ 17 września godz. 18.00 – Kościół pw. św. M.M. Kolbego, os. Tysiąclecia 86 
– Koncerty Mistrzejowickie: Janusz Saługa śpiewa poezję ks. Jana Twardow-
skiego. Wstęp wolny. 

■ 3 października godz. 18.00 – Szlaki kulturowe – tworzenie, zarządzanie, dobre 
praktyki. Wykład Agnieszki Konior z Katedry Zarządzania Kulturą Instytutu 
Kultury UJ. Wstęp wolny.

■ 6 października godz. 18.30 – Spotkanie z Jackiem Olczykiem, autorem książki Życie 
literackie w Krakowie 1893 – 2013. Szczegóły na stronie: www.biblioteka.kuznia.edu.pl

■ 12 października godz. 18.30 – Kraków symboliczny: Otwarte warsztaty Grupy 
Literackiej Sylaba. Szczegóły na stronie: www.biblioteka.kuznia.edu.pl

■ 17 października, godz. 18.00 – Dyskusyjny Klub Książki: Magdalena Grze-
bałkowska: 1945. Wojna i pokój. Wstęp wolny.

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

Od początku wakacji w Mistrzejowicach miały miejsce 
remonty nawierzchni ulic wskazanych w budżecie dzielni-
cy na 2017 rok. Jako pierwsza została zmodernizowana uli-
ca Kruszwicka na os. Piastów. Była to kontynuacja zadania 
z poprzedniego roku, które w obecnym zostało poszerzone 
o długo wyczekiwane miejsca postojowe od strony wschod-
niej i południowej drogi. Kolejną remontowaną ulicą, zapla-
nowaną w tegorocznym budżecie dzielnicy, była ul. Francisz-
ka Zabłockiego na os. Oświecenia. Została przeprowadzona 
wymiana nawierzchni drogi na całej jej długości.

Równolegle realizowane były prace na innych ulicach 
Mistrzejowic. W budżecie Miasta do remontu przewidziane 
zostały: ul. Jancarza – odcinek od Placu Targowego „Zło-
ty Wiek” do wysokości Przychodni Zdrowia na os. Złotego 
Wieku (tu prace zostały już zakończone), ul. Wawelska wraz 
z miejscami postojowymi w rejonie bloku nr 25–28 i ul. Na-
głowicka na os. Złotego Wieku, a także ul. Kleeberga oraz ul. 
Bitwy nad Bzurą na os. Bohaterów Września.

Jesienią można spodziewać się także remontów wskaza-
nych w programie „Nowa Huta dziś!”. Wśród zadań wskazany 
jest m.in. remont ul. Świdnickiej na os. Tysiąclecia. W listo-
padzie planowane jest także zakończenie prac przy budowie 
Centrum Handlowego „Serenada”, a co za tym idzie przebu-
dowanego skrzyżowania ulic Bohomolca i Dobrego Pasterza 
oraz dobudowanej infrastruktury drogowej przy samej galerii 
wraz z nowopowstałą estakadą nad ul. Bora-Komorowskiego. 

Po wieloletnich działaniach mających na celu uregulowa-
nie stanu prawnego działek w tym roku możliwe było wyre-
montowanie placu wraz z zieleńcem przed pawilonem ZIKO 
przy ulicy Piasta Kołodzieja.

Mając na uwadze infrastrukturę rekreacyjną na terenach 
zielonych zaplanowany został dalszy remont alejek spacero-
wych na terenie fortu „Batowice” , który również przeprowa-
dzony będzie jesienią. (RD XV)

Remonty w Mistrzejowicach

Wakacyjne realizacje, jesienne plany

Ulica Kruszwicka po remoncie. Fot. RD XV

Ulica Wawelska w trakcie modernizacji. Fot. RD XV

W związku z zakończeniem re-
montu torowiska tramwajowego na 
Rondzie Kocmyrzowskim, z dniem 
4 września przywrócony został ruch 
tramwajowy do Mistrzejowic. Ruch 
drogowy w relacji Kocmyrzowska – 
Bieńczycka (tylko w kierunku ronda 
Czyżyńskiego) wciąż będzie zawie-
szony. Tymczasowe linie autobusowe 
funkcjonujące w miejsce tramwajów 
zostały zlikwidowane. Ruch przez uli-
cę Grzegórzecką ze względu na prze-

MPK po wakacjach

Zmiany w komunikacji miejskiej
budowę wiaduktu kolejowego wciąż 
będzie wstrzymany. W dalszym ciągu 
będzie wyłączony ruch tramwajowy na 
odcinku Kopiec Wandy – Pleszów.

Zmiany tras poszczególnych linii:
– linia 9 zostaje przywrócona na stałą 

trasę: Nowy Bieżanów – Mistrzejo-
wice,

– linia 14 kursuje od Mistrzejowice 
do Bronowic, z objazdem zamknię-
tej ulicy Basztowej przez Dworzec 
Towarowy,

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru „Mistrzejowice – ks. Jan-
carza” jest już na ukończeniu. Rada Dzielnicy XV Mistrze-
jowice na prośbę Biura Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta Krakowa po raz drugi wydała opinię pozytywną. 
Rada dzielnicy ma nadzieję, że plan dla tego terenu zostanie 
wkrótce przedłożony Radzie Miasta Krakowa do uchwalenia. 
Oczekują tego przede wszystkim Mieszkańcy Mistrzejowic. 

Uchwalenie przez Radę Miasta Krakowa planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. Ka-
zimierza Jancarza” ma celu: 
1.  Wsparcie programu rehabilitacji osiedli blokowych po-

przez: 

– zabezpieczenie ładu przestrzennego,
– ochronę terenów zielonych, 
– wprowadzenie prawidłowej polityki parkingowej. 

2.  Ochronę wartości przyrodniczo-kulturowo-rekreacyj-
nych poprzez:
– zabezpieczenie Fortu Batowice, jako miejsca o znacze-

niu lokalnego centrum historyczno – kulturowego,
– ochronę terenów zieleni urządzonej o wysokich wa-

lorach przyrodniczych, towarzyszącej potokowi Su-
dół Dominikański i Fortowi 48 Batowice oraz Plant 
Mistrzejowickich,

– ochronę w całości terenów objętych planem pod 
względem geologicznym.  (RD XV)

– linia 16 zostaje przywrócona na 
stałą trasę: Mistrzejowice – Kopiec 
Wandy,

– linia 21 kursuje wedle zwyczajowej 
trasy od osiedla Piastów, aczkolwiek 
kończąc bieg na Kopcu Wandy,

– linia 52 zostaje przywrócona na sta-
łą trasę: Czerwone Maki P+R – Os. 
Piastów.
Od początku września dzieci 

przedszkolne oraz uczęszczające do 
szkół podstawowych podróżują komu-
nikacją bezpłatnie na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej. Ulga z początkiem 
nowego roku szkolnego obejmie rów-
nież siódmoklasistów.  (RD XV)

Plan zagospodarowania obszaru Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza

Pozytywna opinia Rady Dzielnicy
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Zdrowie i Uroda

Ciało ludzkie składa się w ponad 60% 
z wody. Ma ona więc fundamentalne zna-
czenie dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, umożliwiając między innymi 
krążenie krwi, trawienie, wchłanianie, 
przeprowadzanie różnorodnych proce-
sów komórkowych oraz pozwalając na 
efektywną termoregulację. To tylko kilka 
przykładów, które pokazują, dlaczego tak 
ważne jest picie każdego dnia odpowied-
niej ilości wody. Na rynku dostępnych jest 
kilka rodzajów: mineralna, źródlana, sto-
łowa i lecznicza. Pojawia się jednak pyta-
nie – jaką wodę wybrać, która z nich bę-
dzie najlepsza?

WODA MINERALNA 
Główne składniki wody mineral-

nej to: wodorowęglany, fluorki, chlorki, 
wapń, potas, sód i magnez. Wody bo-
gate w wodorowęglany alkalizują 
kwaśną treść żołądka, dlatego po-
lecane są dla osób z nadkwasotą. 
Sód utrzymuje w organizmie 
odpowiednią równowagę kwa-
sowo-zasadową, ale powinno 
wybierać się wody niskoso-
dowe, z uwagi na fakt, że za-
zwyczaj w diecie jest już wy-
soka zawartość tego minerału. 
Magnez jest niezbędny dla 
budowy kości oraz rów-
nowagi układu nerwo-
wego i mięśniowego. 
Przy niedoborach po-
jawiają się skurcze oraz 
ogólne rozdrażnienie. 
Fluor odpowiada również za budowę ko-
ści i zębów, dodatkowo wpływając na go-
spodarkę wapnia i fosforu w organizmie.

Producenci na etykietach podają czas, 
w jakim woda powinna zostać spożyta po 
otwarciu butelki – często okres ten jest li-
czony w godzinach. Dotyczy to w szcze-
gólności wody mineralnej, gdyż zawie-
ra ona mikro i makroelementy, przez co 
po jakimś czasie od otwarcia, traci swoje 
korzystne właściwości. Nie oznacza to, 
że po terminie wskazanym przez produ-
centa, woda stanie się niebezpieczna dla 
zdrowia. Jednakże warto pilnować tego 
okresu, nie tylko ze względu na minera-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Mineralna, źródlana, stołowa czy lecznicza – jaka woda jest najlepsza? 
lizację, ale również dlatego, że plastikowa 
butelka ulega biodegradacji. Po pewnym 
czasie zaczyna uwalniać do wody związki, 
których lepiej unikać.

• Mineralna a źródlana
Warto wyjaśnić czym różnią się te 

dwa, najbardziej popularne rodzaje wód 
dostępnych w sklepach. Cechą wyróżnia-
jącą jest ilość składników mineralnych, 
rozpuszczonych w danej wodzie. Dla źró-
dlanej wartość ta jest niska, dzięki czemu 
jest ona bardziej miękka, co sprawia, że 
nadaje się na przykład do parzenie herba-
ty i kawy. Woda mineralna jest nasycona 
związkami mineralnymi – w zależności 
od stężenia wyróżnia się wody niskozmi-
neralizowane, średniozmineralizowane 
i wysokozmineralizowane.

• Gazowana czy niegazowana?
Woda mineralna gazowana 

to taka, która jest nasycona dwu-
tlenkiem węgla. Jego stężenie 
może być różne: wody nisko-
nasycone mają stężenie poniżej 
1500 mg/l, średnionasycone 
od około 1501 mg/l do 4000 
mg/l, natomiast wysokonasy-
cone powyżej 4001 mg/l. Taka 

woda wzmaga apetyt 
i pobudza trawienie, 

a dodatkowo wiele 
osób uważa, że ma 
lepszy smak. Na-

leży jednak pamiętać, 
że nie dla każdego jest 

wskazana – osoby dotknięte zespołem je-
lita drażliwego czy problemami z nadci-
śnieniem powinny wybrać wodę mineral-
ną niegazowaną.

• Mineralna z jodem
Chcąc zadbać o prawidłowe działa-

nie tarczycy, konieczne jest dostarczenie 
odpowiedniej ilości jodu. To właśnie ten 
mikroelement sprawia, że nadmorskie 
powietrze tak korzystnie wpływa na orga-
nizm. Jod jest niezbędny do syntezy hor-
monów tarczycy. Zakłócenie tego procesu 
może skutkować jej powiększeniem i nie-
doczynnością.

• Mineralna a niemowlęta
Wody mineralnej nie można poda-

wać niemowlętom. Należy pamiętać, że 
najmłodszym dzieciom, do ukończenia 
6 miesiąca życia, wystarczy pokarm mat-
ki i nie potrzebują dodatkowo wody. Po 
ukończeniu 6 miesięcy można ją wpro-
wadzić, ale jedynie źródlaną. Woda mine-
ralna nie jest wskazana też dla starszych 
dzieci, gdyż zbytnio obciąża ich nerki.

WODA ŹRÓDLANA
Niska zawartość składników mine-

ralnych (wynosząca około 200-500 mg/l) 
sprawia, że woda źródlana może być spo-
żywana bez ograniczeń wiekowych, zdro-
wotnych czy ilościowych. Dzięki temu 
może być stosowana do przyrządzania 
posiłków (w tym tych dla dzieci), do pa-
rzenia herbaty i kawy, a także przez kobie-
ty w ciąży. Pomimo niskiego mineralizo-
wania zawiera takie związki, jak między 
innymi magnez, wapń, sód i wodorowę-
glany.

• Niegazowana czy gazowana?
Chociaż wodę źródlaną można pić 

bez ograniczeń, to już jej gazowana wer-
sja, bywa dla niektórych osób niekorzyst-
na. Podobnie jak w przypadku gazowanej 
wody mineralnej, nie powinny po nią się-
gać osoby mające zespół jelita drażliwego, 
dzieci czy kobiety karmiące piersią. Po-
nadto woda gazowana szybciej gasi pra-
gnienie, przez co może powodować wypi-
janie mniejszej ilości wody, niż potrzebuje 
organizm do sprawnego funkcjonowania.

• Niskosodowa i wysokosodowa
Woda niskosodowa cechuje się za-

wartością sodu poniżej 20 mg/l. Poleca-
na jest osobom dotkniętym chorobami 
serca, cukrzycą czy chorującym na nad-
ciśnienie tętnicze. Woda wysokosodowa 
jest wskazana przy diecie ubogiej w sód, 
jednak warto wziąć pod uwagę fakt, że 
głównym źródłem sodu w diecie jest 
sól, stąd niedobory tego minerału zda-
rzają się rzadko. Mogą dotyczyć przede 
wszystkim osób o podwyższonej aktyw-
ności fizycznej, które wydalają sód razem 
z potem. Z drugiej strony nadmiar tego 

pierwiastka może powodować zatrzymy-
wanie wody w organizmie (opuchnięcia) 
i wzrost ciśnienia krwi, co zwiększa ryzy-
ko zawałów serca.

WODA STOŁOWA
Woda stołowa powstaje poprzez 

zmieszanie wody źródlanej z mine-
ralną lub poprzez dodanie 
do niej składników mi-
neralnych. Dostępna jest 
w formie gazowanej lub 
niegazowanej. Tego ro-
dzaju woda pełni funkcję 
profilaktyczną i zdrowotną, 
a jej skład jest często dosto-
sowany do potrzeb konkret-
nej grupy konsumentów, na 
przykład kobiet w ciąży. 
Modyfikowane proporcje 
składników mineralnych 
sprawiają, że tego rodzaju 
produkty nie mogą być rekla-
mowane jako naturalne, co nie zmie-
nia faktu, że mogą być bardzo zdrowe.

WODA LECZNICZA
Wody lecznicze należą do natural-

nych wód podziemnych, nie zanieczysz-
czonych chemicznie i mikrobiologicznie. 
Cechują się wysoką zawartością składni-
ków mineralnych, wynoszącą nie mniej 
niż 1000 mg/l (przy czym najczęściej 
wartość ta przekracza 4000 mg/l, a może 
sięgać nawet 24000 mg/l) lub w składzie 
ma specyficzne jony lecznicze, takie jak 
między innymi jony żelazowe, fluorkowe 
czy jodkowe. Charakteryzują się również 
naturalną zmiennością cech fizycznych 
i chemicznych.

• Kuracja wodą leczniczą
Wody lecznicze są bardzo korzystne 

dla zdrowia i są pomocne w wielu dole-
gliwościach. Należy jednak pamiętać, że 
ich stosowanie jest podobne do kuracji le-
kami. Powinny więc być spożywane pod 
nadzorem lekarza. Taka kuracja trwa za-
zwyczaj 3-4 tygodnie. Mogą być stosowa-
ne na konkretne schorzenia na przykład 
układu moczowego lub mieć oddziaływa-
nie ogólnoustrojowe.

• Właściwości wody leczniczej
Właściwości wody leczniczej zale-

żą od ilości i proporcji zawartych w niej 
składników oraz czasu spożywania. Woda 
lecznicza może być korzystna w przypad-
ku dolegliwości związanych z nerkami, je-

litami, trzustką, reumatyzmem, cukrzy-
cą, dną moczanową, a także w walce ze 

zgagami.

WODA ALKALICZNA
Woda alkaliczna, czę-

sto zwana również wodą 
zasadową, ma wysokie pH 

– powyżej 7,5. Pozwala za-
dbać o równowagę kwaso-
wo-zasadową w organizmie, 

która ma wpływ na przebieg 
wszystkich procesów ży-
ciowych. Dzięki temu taka 
woda bardzo dobrze nawad-
nia, oczyszcza i odkwasza or-

ganizm, a dodatkowo popra-
wia samopoczucie. Dla porównania 

większość wód mineralnych i źródlanych 
dostępnych w sprzedaży ma pH wyno-
szące około 5-7,5. Najlepszym wyborem 
są naturalne wody o wysokim wskaźniku 
pH. Na rynku dostępne są także sztucznie 
modyfikowane wody, które pozyskiwane 
są z wykorzystaniem na przykład joniza-
torów.

BUTELKA SZKLANA CZY PLASTIKOWA 
– Z JAKIEJ PIĆ WODĘ?

Nie ma co ukrywać, że najlepszym 
wyborem jest butelka szklana. Posiada 
szereg zalet: jest ekologiczna, można ją 
z łatwością wykorzystać ponownie, nie 
zmienia smaku produktu i nie ma na nie-
go negatywnego wpływu. Jednakże ko-
rzyści te, są przyćmiewane przez kwestie 
ekonomiczne. Butelki plastikowe są tań-
sze, lżejsze i się nie tłuką – powoduje to 
większy zysk ze sprzedaży. Przy podwyż-
szonej temperaturze mogą jednak uwal-
niać niebezpieczne składniki do napoju, 
ale na półkach sklepowych coraz trudniej 
znaleźć wodę w szklanej butelce, a jeśli 
jest, to często okazuje się droższa od tej 
w plastikowym opakowaniu.

Biovert

W Szpitalu Specjalistycznym im. 
Stefana Żeromskiego w Krakowie 
powstał Ośrodek Leczenia Przepu-
klin – jedyny w Krakowie i całej Ma-
łopolsce.

W ramach Ośrodka chirurdzy wy-
konują operacje przepuklin powłok 
jamy brzusznej stosując najnowocze-
śniejsze metody beznapięciowe. Leka-
rze dobierają do rodzaju przepukliny 
specjalne siatki, które wzmacniają miej-
sce zaopatrzenia przepukliny i nie po-
zwalają na powtórne powstanie ubyt-
ku. Siatki pozostają już na stałe w ciele 
pacjenta, nie rozpuszczają się, lecz 
ulegają przerośnięciu tkanką natural-
ną. Metody beznapięciowe są bardziej 
efektywne, powodują mniejszy ból po-
operacyjny, lepsze wyniki w czasie re-
konwalescencji i szybszy powrót do 
zwykłego trybu życia.

fot. Beata Zawrzeł

Jedyny taki w Krakowie i całej Małopolsce

Ośrodek Leczenia  
Przepuklin w „Żeromskim”

Teraz pacjenci cierpiący na prze-
pukliny brzuszne, pooperacyjne mogą 
otrzymać szybką i kompleksową opiekę 
w Ośrodku Leczenia Przepuklin w „Że-
romskim”. Pomysłodawcą Ośrodka jest 
dr n. med. Jakub Łomnicki, ordynator 
Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkolo-
gicznej i Małoinwazyjnej Szpitala im. 
Stefana Żeromskiego. Anna Górska

Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

Już wkrótce harcerze z Bieńczyc zy-
skają nową siedzibę. Na ulicy Kaczeńco-
wej trwa właśnie budowa nowej harcówki. 
Stary rozpadający się budynek został wy-
burzony, a w jego miejscu powstaje nowy.

- O remont tego miejsca starał się już 
Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce w po-
przedniej kadencji. Rada przeznaczyła na-
wet kwotę 50 000 złotych, by rozpocząć pra-
ce, ale ówczesny Zarząd musiał się niestety 
wycofać z tego zadania, gdyż wciąż brako-
wało pieniędzy na realizację całego przedsię-
wzięcia – wyjaśnia Andrzej Buczkowski, 
przewodniczący „szesnastki”. – W obecnej 
kadencji rozpoczęliśmy starania o pozyskanie 
na ten cel środków z budżetu Miasta Krako-
wa, gdyż stary budynek nadawał się jedy-
nie do rozbiórki, a koszty budowy nowego 

Do nowego budynku harcerze mają wprowadzić się jeszcze przed końcem tego roku. Fot. A. Buczkowski

Ma być gotowa jeszcze w tym roku

Nowa harcówka w Bieńczycach

znacznie przewyższają możliwości finan-
sowe Dzielnicy. Dzięki przychylności Wy-
działu Inwestycji oraz poparciu prezydenta 
Jacka Majchrowskiego, który przeznaczył 
na ten cel 950 000 zł z budżetu Miasta, na 
ulicy Kaczeńcowej trwają intensywne prace. 
Stary budynek został wyburzony, a nowy jest 
prawie ukończony. Jeszcze w tym roku mają 
się do niego wprowadzić harcerze. Na około 
500 metrach kwadratowych będą mieścić się 
sale do spotkań, zaplecze kuchenne, a także 
miejsca noclegowe dla gości. Budynek jest 
pięknie położony pośród drzew, w pobliżu 
stawu. Jestem przekonany, że takie miejsce 
jest bardzo potrzebne i przyczyni się do 
rozwoju ducha harcerskiego w Bieńczycach 
– kontynuuje Andrzej Buczkowski. 

Magdalena Dziedzic 

Straż Miejska Stołeczno Królew-
skiego Miasta Krakowa ma już 26 lat. 
Została powołana 2 kwietnia 1991 roku 
przez ówczesnego prezydenta Miasta 
Krakowa Krzysztofa Bachmińskiego. 
Powstała jako pierwsza taka formacja 
w odrodzonej Polsce. 28 sierpnia br. 
w krakowskim Magistracie odbyły się 
uroczyste obchody święta Straży Miej-
skiej. Gospodarzami byli prezydent 
Miasta Krakowa profesor Jacek Maj-
chrowski oraz Adam Młot – komen-
dant Straży Miejskiej.

W obchodach udział wzięli za-
proszeni goście, wśród nich: woje-
woda Małopolski Piotr Ćwik, prze-
wodniczący Rady Miasta Krakowa 
Bogusław Kośmider, przedstawicie-
le służb mundurowych, wojska, ko-
ścioła. Był to czas, by podziękować 
za pracę, wręczyć nagrody, odznacze-
nia. Prezydent dziękując strażnikom, 
podkreślał ich trud i wkład wniesio-
ny w rozwój miasta. Wyróżniający się 
funkcjonariusze otrzymali medale 
i odznaczenia za „czyny przekracza-
jące obowiązki służbowe oraz pracę 
społeczną”.

Uroczystości w Magistracie były okazją, aby 
docenić tych, których działalność przyczynia się do 
poprawy porządku publicznego.

Fot. M. Dziedzic

Działa od 1991 roku

Święto Straży Miejskiej

Doceniona została również praca 
Andrzeja Buczkowskiego przewodni-
czącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI 
Bieńczyce, który za wieloletnią współ-
pracę, pomoc oraz przyczynianie się do 
poprawy porządku publicznego, uho-
norowany został medalem „Na Straży 
Miasta Krakowa”. (RD XVI)

Panie przewodniczący, zakoń-
czyła się kolejna edycja budżetu oby-
watelskiego, tym razem bez udziału 
Bieńczyc. Jak ocenia Pan decyzję rad-
nych Dzielnicy XVI z perspektywy 
czasu?

- Uważam, że była to dobra decy-
zja, bo dzięki temu nie powstało na te-
renie Dzielnicy nic, czego nie chcieli-
by nasi mieszkańcy. Nasze wycofanie 
się, przecież tylko z tegorocznej edycji, 
przyczyniło się do zmian w systemie 
głosowania w ramach budżetu obywa-
telskiego. To dzięki naszej determinacji 
prezydent Miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski wprowadził zmiany w regu-
laminie BO, które ograniczyły możli-
wości nadużyć w procesie głosowania. 
Teraz jedna osoba może oddać tylko je-
den głos, bo została wprowadzona we-
ryfikacja za pomocą kodu przesłanego 
przez sms. Zmieniony został również 
sposób głosowania papierowego. Jed-
na osoba nie może już dostarczyć kil-
kudziesięciu kart, każdy oddaje głos za 
siebie, a tożsamość jest potwierdzona. 

Budżet obywatelski 2017

W tym roku bez Bieńczyc

Wcześniej natomiast niestety nie było 
kontroli nad ilością oddanych głosów, 
co rodziło możliwości nadużyć. Pisała 
o tym prasa. 

W poprzednich wypowiedziach 
mówił Pan, że wnioski mieszkańców 
są realizowane bez potrzeby organi-
zowania budżetu obywatelskiego. Czy 
w Bieńczycach są takie wnioski, któ-
re w ramach BO nie zostały wybrane, 
a mimo to zostały zrealizowane?

- Oczywiście, że tak. Ja zawsze po-
wtarzam, że jesteśmy dla ludzi. Mimo, 
iż projekt utworzenia siłowni na osie-
dlu Przy Arce nie uzyskał właściwej 
ilości głosów, by być zrealizowanym 
w ramach środków BO, to jednak część 
mieszkańców na to zadanie zagłosowa-
ła, czyli tego chciała, dlatego radni zde-
cydowali, iż ta inwestycja będzie reali-
zowana w tym roku ze środków Rady 
Dzielnicy. Odpowiedniej ilości punk-
tów nie uzyskała też rewitalizacja gó-
rek saneczkowych na osiedlach Wyso-
kim i na Strusia, a pomimo tego w tym 
roku na prośbę Zarządu Dzielnicy górki 

zostały odnowione przez Zarząd Ziele-
ni Miejskiej w Krakowie. Mógłbym tu 
wymienić przynajmniej jeszcze kilka ta-
kich przykładów.

Jakie innowacyjne, nowator-
skie pomysły realizuje Pan i Zarząd 
Dzielnicy?

- W tym roku zaczniemy kapitalny re-
mont ogródka jordanowskiego na osiedlu 
Wysokim na Plantach Bieńczyckich. Zo-
stał już opracowany projekt placu zabaw, 
który zakłada wymianę wszystkich urzą-
dzeń za kwotę 500 000 zł. Obecnie dzieci 
mają do dyspozycji jedynie kilka urządzeń, 
bo większość zużyła się i została usunięta. 
Jeszcze w tym roku ogródek zostanie wy-
posażony w nowe urządzenia, będą nowe 
huśtawki, karuzele, zestawy zabawowe, 
linarium do wspinaczki. Tak naprawdę, 
jako pierwszy w Krakowie, ten plac za-
baw będzie wyposażony w trampoliny. 
Dzieci będą mogły z nich korzystać już 
w przyszłym roku. Naszą dumą jest rów-
nież tężnia solankowa. To nasza Dzielni-
ca jako pierwsza zgłosiła to zadanie. Już 
w tym roku za kwotę ponad 1 000 000 zł 
nad Zalewem Nowohuckim stanie tężnia 
solankowa. Jak widać inne Dzielnice idą 
naszym śladem. W tegorocznej edycji BO 
został wybrany do realizacji projekt tężni 
na Łąkach Nowohuckich.

Rozmawiała Magdalena Dziedzic 

Problem braku bezpiecznego doj-
ścia do sklepu Kaufland w końcu zo-
stał rozwiązany. Mieszkańcy Bień-
czyc, szczególnie osiedla Strusia mieli 
problem z bezpiecznym dotarciem do 
znajdującego się na osiedlu Kombatan-
tów sklepu Kaufland. Piesi mieli wybór, 
przekroczenie ruchliwej ulicy Okulic-
kiego na wysokości sklepu Lidl, mimo 
braku oznakowanego przejścia dla pie-
szych, bądź przejście przez pasy na wy-
sokości ulicy Czaplickiego i dalej po wy-
deptanej ścieżce, która w czasie opadów 
zamieniała się w kałużę.

Dzięki współpracy przewodniczą-
cego Dzielnicy XVI Bieńczyce An-
drzeja Buczkowskiego z Grażyną Ja-
nawą przewodniczącą Dzielnicy XV 
Mistrzejowice problem został rozwią-
zany. W miejscu wydeptanej ścieżki po-
wstał nowy chodnik, sfinansowany ze 
środków Dzielnicy XV, za co w imie-
niu mieszkańców Bieńczyc serdecznie 
dziękujemy. W końcu można sucho 
i bezpiecznie dojść po zakupy. 

Marcin Permus
zastępca przewodniczącego  

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Chodnik zamiast ścieżki

Sucho i bezpiecznie do Kauflanda

O tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, która odbyła się bez udziału 
Dzielnicy XVI Bieńczyce z Andrzejem Buczkowskim, przewodniczącym Rady 
i Zarządu Dzielnicy XVI rozmawia Magdalena Dziedzic. Przypomnijmy, że de-
cyzją Rady Dzielnicy, „szesnastka” jako jedyna dzielnica Krakowa nie uczestni-
czyła w przygotowaniu i głosowaniu na projekty o charakterze dzielnicowym.

W miejsce wydeptanej ścieżki (zdjęcie powyżej), powstał nowy chodnik (zdjęcie poniżej).  Fot. A. Buczkowski
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Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa

Jak poinformował wykonawca 
prac budowlanych przy łącznicy kole-
jowej Kraków Zabłocie – Krzemion-
ki, od 18 września planuje zakończyć 
wszystkie utrudnienia związane z bu-
dową łącznicy.

Wiąże się to z likwidacją buspasa 
na ul. Powstańców Śląskich i wdrożeniu 
docelowej organizacji ruchu na skrzyżo-
waniu ulic Powstańców: Śląskich, Wiel-
kopolskich i Wielickiej, a także na Esta-
kadzie Obrońców Lwowa. (UMK)

Utrudnienia dla kierowców

Remont nawierzchni na Alei Pokoju 
W poniedziałek 11 września rozpoczął się remont nawierzchni na Alei Pokoju 

na odcinku od ronda Czyżyńskiego do ronda Dywizjonu 308.
Nową nawierzchnię zyskają jezdnie w obu kierunkach. W czasie prac obowią-

zywać będzie zwężenie do jednego pasa. Prace – w zależności od pogody – potrwają 
około dwa miesiące.

 (UMK)

Autobusy elektryczne dla Krakowa
Pod koniec czerwca br. podpisane 

zostało porozumienie władz Krako-
wa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego SA w Krakowie z Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju 
w sprawie wspólnej realizacji programu 
transportu bezemisyjnego.

- Podpisane porozumienie daje MPK 
SA możliwość zakupu do 150 nowych au-
tobusów elektrycznych, w tym do 100 au-
tobusów przegubowych. Podpisany do-
kument zakłada, że na zamówienie tych 
pojazdów otrzymamy dofinansowanie 
na poziomie co najmniej 60 proc. Bar-
dzo ważnym elementem tego projektu jest 
możliwość przetestowania dodatkowych 
11 pojazdów. Chcemy je skierować na de-
dykowaną linię, na której zostanie zain-
stalowana infrastruktura do ładowania 
baterii – informuje Rafal Świerczyński, 
prezes zarządu MPK SA w Krakowie. 

Dokument zakłada, że dostawa 
nowych autobusów elektrycznych do 
Krakowa będzie realizowana w latach 
2019-2021 roku. 

Kolejne inwestycje MPK

Nowe pojazdy, udogodnienia dla pasażerów
Budową łącznicy kolejowej

Od 18 września koniec utrudnień

Mieszkańcy Krakowa, którzy chcą 
zgłosić jakąś sprawę do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania lub 
uzyskać informację, mają kilka moż-
liwości. Przypominamy najważniejsze 
namiary kontaktowe miejskiej spółki.

Aby uzyskać informacje o charakte-
rze ogólnym, dotyczącym np. zasad se-
gregacji odpadów, sposobie właściwego 
postępowania z odpadami niebezpiecz-
nymi lub nietypowymi można zadzwo-
nić na infolinię: 801 084 084 (od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

W sprawach związanych z kwestia-
mi utrzymania czystości na ulicach, pla-
cach, chodnikach – by zgłosić potrzebę 
interwencji związaną z czystością, akcją 
ZIMA lub by zgłosić nielegalne graffiti – 
można zadzwonić do działającej całodo-
bowo Dyspozytorni Głównej MPO: 12 
646 23 61 lub przysłać mail na adres: in-
terwencje24h@mpo.krakow.pl.

Pozostałe namiary kontaktowe, 
które mogą być przydatne:
– umowy i faktury za najem pojemni-

ków: 12 64 62 356 lub 359,
– deklaracje o wysokości opłat za go-

spodarowanie odpadami komunal-
nymi: 12 64 62 338 lub 349,

– zgłoszenia dotyczące pojemników: 
12 64 62 319, 327, 329

– Centrum Ekologiczne Barycz – ul. 
Krzemieniecka 40, tel. 12 278 30 81, 
12 288 22 16-17,

– Lamusownia – ul. Nowohucka 1, 
tel. 12 646 23 70.

W sprawach realizacji harmo-
nogramu i odbioru odpadów należy 
kontaktować się bezpośrednio z wy-
konawcami, których wykaz znajduje 
się na stronie internetowej www.mpo. 
krakow.pl.

(UMK, red)

Warto zapamiętać

MPO w stałym kontakcie 
z mieszkańcami

Od 1 września działa Zarząd In-
westycji Miejskich w Krakowie. To naj-
młodsza jednostka Gminy Kraków, która 
skupiać się będzie na realizacji większości 
inwestycji w mieście. ZIM został powoła-
ny do życia uchwałą Rady Miasta Krako-
wa z 29 marca 2017 roku.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Kra-
kowie powstał w oparciu o działający do 
niedawna w  strukturach Urzędu Mia-
sta Krakowa Wydział Inwestycji, któ-
ry ma w swoim portfolio takie projekty, 
jak: Centrum Kongresowe ICE Kraków, 
miejski stadion Cracovii, budowa miesz-

W wydarzeniu, czyli kolejnych już 
dwóch wycieczkach rowerowych, mogą 
wziąć udział wszyscy, którzy chcą nauczyć 
się jak bezpiecznie i przyjemnie podróżo-
wać na rowerze po Krakowie. Wycieczki 
zainaugurują Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu, który, jak co 
roku, obchodzony jest również w Krako-
wie. Odbędą się 16 i 17 września o godz. 
10.00 – miejsce zbiórki: pl. Wszystkich 
Świętych 3-4 (przed budynkiem Magi-
stratu). Każda z wycieczek będzie trwać 
około 2 godzin. Poprowadzą je świetnie 
przygotowani członkowie Stowarzysze-
nia Kraków Miastem Rowerów.

27 i 28 września na obiektach Klu-
bu Sportowego „Bronowianka” (ul. Za-
rzecze 124a) odbędą się III Mistrzo-
stwa Krakowa Seniorów 60+ o Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa. Zawo-
dy są rozgrywane w kategoriach wie-
kowych: powyżej 60, 70 i 80 lat, w 13 
dyscyplinach. Seniorzy, którzy chcą 
spróbować swoich sił w rywalizacji 
sportowej, mogą się zgłaszać do 25 
września.

Na mistrzostwa zapraszają Gmina 
Miejska Kraków i Małopolskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
Zarząd Wojewódzki. Zawody rozegra-
ne zostaną w następujących dyscypli-
nach: badminton, biegi 300-600-900 
m, brydż, bule, cyklotrial rowerowy, 
nordic walking, pływanie, ringo, slow 
jogging, szachy, tenis, tenis stołowy 
i wielobój sprawnościowy.

Zgłoszenia należy przesłać do 
25 września pocztą na adres: Mało-
polskie TKKF, ul. Lenartowicza 14, 
31-138 Kraków lub e-mailem: tkkf@
tkkf.com.

77 nowych pojazdów
W środę 19 lipca podczas oficjal-

nej prezentacji kierowcy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
SA otrzymali od prezydenta Jacka Maj-
chrowskiego kluczyki do 77 ekologicz-
nych autobusów przegubowych wypo-
sażonych w silniki Euro 6. Jeszcze tego 
samego dnia nowe autobusy zaczęły 
kursować na kilkunastu liniach, m.in. 
105, 129, 144, 164, 169, 173, 179, 184, 
194, 501 i 503. 

- Oddajemy mieszkańcom Krakowa 
77 pojazdów o wartości ponad 120 mln zł. 
To największa jednorazowa dostawa no-
wych autobusów w historii krakowskiego 
przewoźnika, która pozwoli na wymianę 
najstarszych i najbardziej wyeksploato-
wanych pojazdów – mówił podczas ofi-
cjalnej prezentacji Jacek Majchrowski. 

Nowe Solarisy Urbino 18 wyróż-
niają się nie tylko innowacyjnym de-
signem, ale także wysokim komfortem 
jazdy – pasażerowie będą się cieszyć 
bardziej przestronnym wnętrzem po-
jazdu, większą liczbą miejsc siedzą-

cych dostępnych z niskiej podłogi czy 
rozbudowanym systemem informacji 
pasażerskiej prezentowanym na ekra-
nach wysokiej rozdzielczości. Autobu-
sy będą niskopodłogowe, wyposażone 
w klimatyzację, monitoring, automat 
biletowy i porty USB do ładowania 
urządzeń mobilnych pasażerów. Będą 
w nich także zamontowane specjalne 
platformy ułatwiające osobom niepeł-
nosprawnym poruszającym się na wóz-
kach wjazd i wyjazd z pojazdu.

Udogodnienia dla niewidomych
Na ulice Krakowa wyjechało pięć 

autobusów MPK SA, w których z my-
ślą o niewidomych i słabowidzących zo-
stały zamontowane specjalne urządzenia 
o nazwie beacon. Dzięki nim osoby nie-
widome i słabowidzące zostaną poinfor-
mowane o numerze i kierunku jazdy za-
trzymującego się na przystanku autobusu. 

Testy tego rozwiązania są prowa-
dzone na linii nr 124 i mają potrwać ok. 
4 miesięcy.

- Ezen.se to innowacyjny projekt, które-
go celem jest wspieranie osób z dysfunkcjami 
wzroku w poruszaniu się komunikacją miej-
ską. Sercem systemu jest aplikacja mobilna. Jej 
zadaniem polega na poinformowaniu znaj-
dującego się na przystanku użytkownika 
o numerze i kierunku autobusu, który wła-
śnie nadjeżdża na przystanek. Informacja 
jest przekazywana za pomocą komunikatu 
głosowego – wyjaśnia pomysłodawca roz-
wiązania, Rafał Stępień, programista i ab-
solwent Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.  (MPK, red)

Nowa jednostka gminna

Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął działalność

kań gminnych na os. Mały Płaszów czy 
adaptacja dawnego kina Związkowiec na 
potrzeby teatru Variete, przygotowanie 
do realizacji TAURON Areny Kraków. 
W dorobku Wydziału Inwestycji są też 
realizacje zadań w trybie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego.

Celem utworzenia ZIM jest przede 
wszystkim usprawnienie procesu inwesty-
cyjnego dotyczącego projektów miejskich. 

Wstępna lista projektów, którymi zaj-
mie się ZIM liczy 49 pozycji. Do ważniej-
szych zadań należą: realizacja programu 
mieszkań gminnych, budowa żłobka na os. 
Mały Płaszów i szkoły na os. Gotyk, prze-
budowa ul. Kocmyrzowskiej wraz z linią 
tramwajową, budowa kładki pieszo-rowe-
rowej nad Wisłą pomiędzy Kazimierzem 
a Ludwinowem, adaptacja budynku na po-
trzeby Muzeum Historii Podgórza, budo-
wa Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. 
Zgodnie z planem, z roku na rok liczba za-
dań Zarządu Inwestycji Miejskich w Kra-
kowie będzie wzrastać. (UMK)

16 i 17 września – weź udział w wycieczce 

Rowerem po Krakowie
W ostatnich latach w Krakowie po-

wstało wiele rozwiązań mających ułatwić 
sprawne i bezpieczne przemieszczanie się 
rowerzystów po mieście, takich jak: kon-
trapasy, śluzy rowerowe, pasy filtrujące, 
pasy dla rowerów, strefy uspokojonego ru-
chu. Jeśli nie wiesz, gdzie możesz spotkać 
takie rozwiązania i jak należy z nich ko-
rzystać, to wycieczki są stworzone z my-
ślą o Tobie! Można będzie także m.in. 
usystematyzować wiedzę m.in. na temat: 
przepisów ruchu drogowego dotyczących 
rowerzystów, w tym zasad ruchu w ruchu 
ogólnym, kwestii pierwszeństwa w ob-
rębie przejazdu dla rowerów, na ciągach 

pieszo–rowerowych i skrzyżowaniach 
równorzędnych, zasad ruchu wokół i po 
Rynku Głównym oraz jazdy po ulicach 
z torowiskiem. 

Ilość miejsc na każdą z wycieczek jest 
ze względów organizacyjnych limitowa-
na, a o zapisie decyduje kolejność zgło-
szeń, które można nadsyłać na adres ma-
ilowy: joanna.majdecka@um.krakow.pl 
lub dzwoniąc na numer telefonu 12 616 
87 70 (od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30). Potwierdzeniem zgłoszenia 
będzie informacja zwrotna. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 15 września do godz. 
10.00.

W wycieczkach mogą uczestniczyć 
także osoby niezarejestrowane na nią 
wcześniej pod warunkiem dostępności 
wolnych miejsc. (UMK, red)

Zgłoszenia do 25 września

Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+

Szczegółowe informacje na stro-
nie www.tkkf.com i pod numerem te-
lefonu 12 633-26-62 w godz. 9–15.30.

Partnerami imprezy organizo-
wanej w ramach Gminnego Progra-
mu Aktywności Społecznej i Integra-
cji Osób Starszych PASIOS są: Rada 
Krakowskich Seniorów, Krakowskie 
Centrum Seniora i Centra Aktywno-
ści Seniorów.

Regulamin mistrzostw i kar-
ta zgłoszenia znajdują się na stronie 
www.dlaseniora.krakow.pl.

(UMK) 

Fot. Wiesław Majka
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Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy” – kolportowana jest na stojakach prasowych w ważniej-
szych placówkach handlowo-usługowych na terenie Mistrzejowic, Bieńczyc i części Czyżyn. 
Dostarczana jest również do mniejszych punktów handlowych i usługowych, a także placówek 
medycznych i kulturalno-oświatowych.

os. Kombatantów 16a

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

os. Tysiąclecia 87

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

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

os. Przy Arce 1

os. Dywizjonu 303 62G

ul. Okulickiego 51

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

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

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

Supermarket Internetowy

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

kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl
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Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych.
 Konfucjusz (551-479 p.n.e.) – chiński filozof.

POZIOMO:
 2)  grupa Rafała Majki
 4)  szturm, natarcie
 7)  ujęcie filmowe
 8)  polityczny dla uchodźców
 9)  biblijny statek
11)  narodowy
13)  wpada do morza
15)  ocena organizacji, inspekcja
18)  ostra meksykańska przyprawa
19)  rekrutacja
20)  najcenniejszy skarb człowieka
24)  model Nissana
27)  wysoki u koszykarza
30)  wcięcie w pasie
31)  cecha bohatera
32)  eliminuje przeciwnika z dalszej 

walki

PIONOWO:
 1)  gatunek muzyki
 2)  fakt nieistnienia czegoś, 

nieobecność
 3)  rodzaj dużej ropuchy lub 

zdrobniale popularne imię 
żeńskie

 4)  znana krakowska uczelnia
 5)  indiańska łódź
 6)  ziemniaki w Poznaniu
10)  dyskryminacja np. z powodu 

koloru skóry
12)  srebrzysty metal, składnik 

lekkich stopów
13)  słuszność poglądu
14)  państwo faraonów i piramid
16)  określenie pozytywnej wartości 

czynów
17)  karty do wróżb
21)  każdego dnia inna
22)  …. Perć w Tatrach
23)  IV Groźny, car Rosji
25)  jego widok cieszy rozbitka
26)  tajna irlandzka armia
28)  bywa przestępny 
29)  teatr z Krakowa

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowego filmu z Christophem Waltzem.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz do 20.09.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania bilety 
do PARKU WODNEGO w Krakowie

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl

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