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Duet LiaitaDuo
Czas na szczyptę przyjemnej muzyki!
Potrafi my stworzyć niepowtarzalny klimat muzyczny, 
odpoczynek dla duszy, ale i wyzwolić moc pozytywnej energii.

Gramy przeboje muzyki rozrywkowej, fi lmowej,
 jak i klimatyczne piosenki przedwojenne.

Odnajdujemy się też w tradycyjnych melodiach muzyki 
klezmerskiej, bałkańskich rytmach, 
ale i w namiętnym argentyńskim tangu.

Repertuar dostosujemy do Twojego gustu muzycznego 
i charakteru imprezy.
Chętnie sprawimy, by dzień Twojego ślubu miał wyjątkową 
i niezapomnianą oprawę muzyczną. W czasie obiadu 
weselnego zapewnimy gościom dobrą zabawę. 
Wszystko w oryginalnych aranżacjach na skrzypce i akordeon.

Liaitaduo@gmail.com
506 385 734

Chcesz poznać nas lepiej? 
Zapraszamy na nasz fanpage!

Krzyżówka z nagrodami – BILETY DO PARKU WODNEGO W KRAKOWIE – STR 8

W 2014 roku prezentowaliśmy na łamach gazety podsumowanie działań Samorządu Wo-
jewództwa dla Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego, któremu wówczas prze-
wodniczył Kazimierz Barczyk. Osiągnięć było sporo. Kolejna, trzecia z rzędu, dobiegająca już 
końca kadencja, to kolejne działania widoczne również w Nowej Hucie, która stanowi ważne 
miejsce na mapie Krakowa. 

O sprawach związanych z rozwojem Nowej Huty rozmawiamy z Kazimierzem Barczy-
kiem – wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Wybory samorządowe 2018 – niedziela 21 października

Tym razem bez wyborów do rad dzielnic

Nowa Huta – dlaczego TAK ?!

Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str. 3

W NUMERZE M.IN. • W NUMERZE M.IN. • W NUMERZE M.IN. 

Magazyn Dzielnicy XIV Czyżyny str. 2

Magazyn Dzielnicy XV Mistrzejowice str. 4

Magazyn Dzielnicy XVI Bieńczyce str. 6

Aktualności miejskie: Karta Krakowska - szansa na atrakcyjne zniżki str. 5

Zdrowie i Uroda: Miód – jaki wybrać?, Fitoterapia – leczniczy potencjał roślin str. 7

W listopadzie br. dobiega końca 
czteroletnia kadencja władz samorzą-
dowych w naszym kraju, dlatego już 
za niewiele ponad miesiąc odbędą się 
wybory, w których wybierać będzie-
my prezydentów i burmistrzów miast, 
wójtów, radnych miejskich, gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Termin 
głosowania wyznaczony został na 

niedzielę 21 października. W sytuacji, 
gdy potrzebna będzie druga tura gło-
sowania (np. w przypadku wyborów 
prezydentów czy burmistrzów), od-
będzie się ona dwa tygodnie później, 
tzn. 4 listopada.

Kraków podzielony został na sie-
dem okręgów, składających się z dwóch 
lub trzech dzielnic, z których wybra-

nych zostanie 43 członków Rady Mia-
sta Krakowa.

Nowohuckie dzielnice znalazły się 
w dwóch okręgach wyborczych. Dziel-
nice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice 
i XVII Wzgórza Krzesławickie w okrę-
gu nr 6, natomiast dzielnice XVI Bień-
czyce i XVIII Nowa Huta w okręgu nr 7.
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
os. Dywizjonu 303 nr 34, tel.: +48 12 647-61-64, fax: +48 12 647-15-66 
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00, 
  środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

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

ZAJĘCIA W RAMACH KLUBU RODZICÓW
Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską 

Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka (płacą 0,5 zł). Zajęcia dofinanso-
wane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Dzieci do lat 3 biorą udział w zaję-
ciach wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
■ 30 września godz. 16.00-17.30

TRALALANDIA – PIKNIKOWE SPOTKANIE INAUGURACYJNE
Piknik będzie okazją do wspólnej zabawy, ale i integracji z nowymi uczestni-

ków klubu oraz rozmów dotyczących planów Klubu Rodziców na kolejne miesiące, 
wymiany oczekiwań czy pomysłów na zajęcia. Jak podkreślają pomysłodawcy Tra-
lalandii, to nie planeta, ani nieznany ląd, ale STAN DUCHA.

Tralalandia to zajęcia w ramach Klubu Rodzica dla dzieci w wieku 2–5 lat z rodzicami.

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

Dzielnica XIV Czyżyny wraz z Ze-
społem Szkół Ogólnokształcących nr 14 
zapraszają dzieci, młodzież i osoby do-
rosłe na bezpłatne zajęcia  z tenisa sto-
łowego, także osoby niepełnosprawne. 

Zajęcia odbywać się będą od paź-
dziernika br. w każdą środę w godz. 

18.00–19.30 w sali gimnastycznej 
ZSO nr 14 na osiedlu Dywizjo-
nu 303. Treningi poprowadzi Jo-
lanta Szatko-Nowak – wielokrotna 
Mistrzyni Polski i medalistka Mi-
strzostw Europy.

(RDXIV)

Tenis stołowego w ZSO nr 14
Bezpłatne zajęcia od października

Fot. materiały prasowe UMK 

Czyżyny jako jedyna krakowska 
dzielnica zorganizowały dla uczniów 
szkół samorządowych Szkolny Budżet 
Obywatelski, którego zasady działania 
były analogiczne do zasad Krakowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. W tym celu 
Rada przeznaczyła część budżetu dziel-
nicowego na realizację uczniowskich 
projektów. Szkołom, które zadeklaro-
wały udział w projekcie przekazano sto-

sowną kwotę. Radni wyszli z założenia, 
że obywatelskich postaw należy uczyć od 
najmłodszych lat. 

Większość szkół wzorowo zreali-
zowała Szkolny Budżet Obywatelski. 
Uczniowie zgłaszali wiele różnorod-
nych projektów, jak zakup ozobotów 
(robotów do programowania), mikro-
fonów, kwiatów antysmogowych, wen-
tylatorów do salek tanecznych, luster, 

a nawet zasuwek do toalet czy ławek na 
korytarze.

Pierwszą, pionierską edycję SBO 
można uznać za udaną. Uczy ona bra-
nia odpowiedzialności za swoją szkołę 
oraz pokazuje, że uczniowie mogą mieć 
realny wpływ na to, co się w niej dzie-
je i jak ona wygląda. Być może Szkol-
ny Budżet Obywatelski na stałe zagości 
w Czyżynach.  Weronika Szelęgiewicz

Szkolny Budżet Obywatelski

Uczniowska samorządność w Czyżynach

12. października rusza siódma 
edycja Czyżyńskiej Akademii Sa-
morządności. Projekt, realizowany 
przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
nr 14 oraz Instytut Politologii Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, koordynują Ewa Dzie-
kan - dyrektor ZSO nr 14 i Wojciech 

Krzysztonek – radny, pomysłodawca 
CAS.

W ramach akademii uczniowie 
szkół gimnazjalnych i średnich mają 
okazję zdobyć podstawową wiedzę 
na temat samorządu terytorialnego: 
jego historii, roli w państwie, zadań  
i struktury. Zajęcia prowadzone są głów-
nie przez wykładowców Instytutu Poli-

tologii UP. Młodzież będzie też miała 
okazję spotkać się z doświadczonymi 
samorządowcami, pełniącymi ważne 
funkcje publiczne. Co roku w akademii 
uczestniczy m.in. Kazimierz Barczyk, 
znany samorządowiec i sędzia Try-
bunału Stanu, który potwierdził swój 
udział także w tej edycji.

(red)

Czyżyńska Akademia Samorządności 

Od października rusza siódma edycja

Nowy wodotrysk powstaje jako efekt współpracy Wo-
dociągów Miasta Krakowa oraz Zarządu Zieleni Miejskiej 
i wpisuje się w rewitalizację Parku Lotników Polskich. Całość 
prac zakończy się w 2019 r. Do użytku mieszkańców stop-
niowo oddawane są kolejne obiekty, jak np. profesjonalny tor 
rowerowy, do którego niebawem dołączy skatepark i plac za-
baw w nowej odsłonie.

Na terenie parku, od strony alei Jana Pawła II, od końca 
maja tego roku trwają zaawansowane prace budowlane, które 
mają zakończyć się w ostatnich dniach września. W sąsiedz-
twie fontanny przewidziano wiele zieleni, rabat kwiatowych 
i ławeczeki. Fontanna o zmiennych poziomach skutecznie 
przesłoni widok na ulicę, tworząc swego rodzaju kurtynę od-
dzielającą osoby wypoczywające w parku, od ulicznego ruchu.

– Projekt oparty na koncepcji opracowanej przez architekta 
Charlie Husseya, z biura Sutherland Hussey Harris wraz z firmą 
Gajda Architektura Krajobrazu zakłada wprowadzenie w pół-
nocnej części placu fontanny w formie trzech niecek wodnych, 
umiejscowionych na różnych poziomach z układem płyt kamien-
nych. Cała kompozycja fontanny jest powiązana z układem placu, 
nawierzchnia utwardzona płynnie przechodzi w powierzchnie 
zielone trawników i rabat. Płyty kamien-
ne nadają efekt płaskich płaszczyzn po-
między, którymi przelewa się woda, ca-
łość tworzy kompozycję kaskad. Oprócz 
ruchu wody w nieckach, spowodowane-
go różnicami poziomów, główną atrak-
cją fontanny jest obraz wodny oparty na 
zastosowaniu dziewięciu dysz zmienno-
-obrazowych o maksymalnej wysokości 
obrazu 3 m, zlokalizowanych w górnej 
niecce, w celu m.in. odsłonięcia placu od 
ulicy, dwunastu dysz strumienia pełne-
go o maksymalnej wysokości 1,5 m, zlo-
kalizowanych w niecce znajdującej się 
bezpośrednio na poziomie placu oraz 
ośmiu dysz mgławiących, znajdujących 

się w dolnej niecce – informuje Artur Ganczarek, z pracowni 
GAJDA Architektura Krajobrazu.

Wodociągi Miasta Krakowa zainstalują w Parku Lotni-
ków Polskich także pitnik, przy którym, w okresie letnim, 
bywalcy parku będą mogli ugasić pragnienie orzeźwiającą 
kranowianką.

– Montowanie pitników, czyli urządzeń umożliwiających 
korzystanie z wody pitnej w przestrzeni miejskiej jest dzisiaj bar-
dzo popularne.  Podobne urządzenia można spotkać w większości 
miast europejskich. Na terenie Krakowa mamy dwa pitniki ze-
wnętrzne: przy wejściu do Parku Jordana i na Rynku Głównym, 
obok Ratusza – mówi Piotr Ziętara, prezes zarządu Wodocią-
gów Miasta Krakowa. - O tym, że zapotrzebowanie na tego ro-
dzaju udogodnienia jest ogromne świadczy fakt, że do programu: 
„W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole”, który 
polega na instalowaniu pitników w szkołach, przystąpiło ponad 
80 placówek. Zgłaszają się do nas kolejne instytucje jak urzędy, 
szpitale czy nawet przychodnie, które w dbałości o swoich klien-
tów, chcą zapewnić im dostęp do świeżej, bezpiecznej, wysokiej 
jakości wody pitnej – podkreśla Piotr Ziętara. 

(UMK, red)

Park Lotników Polskich 

Zyska nową fontannę 
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Od wielu lat mówi się o ożywieniu kulturalnym Nowej Huty. Nie 
sposób nie zauważyć zmian zachodzących w tej części Krakowa.

– To ożywienie jest zasługą wielu wspaniałych osób, środowisk 
i instytucji, dla których Nowa Huta jest pasją. Z poziomu władz 
województwa dostrzegamy tę pasję, doceniamy ją i chcemy pomóc 
wydobyć niezwykły potencjał drzemiący w Nowej Hucie. Tym bar-
dziej, że w polityce regionalnej kładziemy duży nacisk na rozwój 
kulturalny, który jest doskonałym instrumentem m.in. promowa-
nia województwa. Dlatego co roku samorząd województwa wspiera 
finansowo największy nowohucki projekt kulturalny „Nowa Huta. 
Dlaczego Nie?!”. Od 2008 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył 
na ten cel znaczne środki. Dzięki koncertom organizowanym m.in. 
przez posła Ireneusza Rasia Nowa Huta stała się w ostatnich latach 
ważnym miejscem na kulturalnej mapie nie tylko Krakowa, ale całej 
Małopolski. Cieszy, że mogliśmy mieć w tym swój 
udział.   

Jest Pan jednym z bardziej rozpoznawalnych i za-
służonych współtwórców samorządu. Jak ocenia 
Pan kondycję lokalnej demokracji?

– Miałem zaszczyt współtworzyć zasady praw-
ne związane z funkcjonowaniem lokalnej demokra-
cji. Ale od przepisów ważniejsi są ludzie. Musimy 
dbać o kształcenie tych, którzy za kilka lub kilka-
naście lat będą decydować o przyszłości naszych 
dzielnic, miast, województw czy państwa. Dlatego 
co roku z wielką radością uczestniczę w kierowanym 
do nowohuckiej młodzieży projekcie pn. Czyżyńska 
Akademia Samorządności. Jej twórcą jest bardzo ak-
tywnie działający radny Miasta Krakowa – Wojciech 
Krzysztonek. Od wielu lat jestem tam społecznym 
wykładowcą. Uczymy młodych ludzi samorząd-
ności. Dzięki tym spotkaniom mogę być na bieżą-
co z ich problemami i oczekiwaniami. To dla mnie 
bardzo ważne. W październiku ruszamy z kolejną, 
siódmą już edycją akademii. Serdecznie zapraszam 
w imieniu organizatorów.  

Doprowadził Pan do utworzenia Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie. Obecnie przewodniczy Pan Radzie Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego.

– Muzeum Armii Krajowej było zawsze moim marzeniem. 
To najlepsza forma upamiętnienia tych, którym zawdzięczamy 
wolność. Polskie lotnictwo także zapisało jedną z najpiękniej-
szych kart w naszej historii, kiedy więc otrzymałem propozycję 

kierowania radą jedynego w Polsce Muzeum Lotnictwa Polskie-
go, byłem wielce zaszczycony. Pod względem wielkości zbiorów 
to 8-me muzeum  na świecie. Równo 100 lat temu na terenie 
obecnego muzeum powstała pierwsza eskadra lotnicza na zie-
miach polskich. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu 
Województwa Małopolskiego oraz środkom z Unii Europejskiej, 
muzeum przeprowadza renowację zabytkowych obiektów, m.in. 
hangaru głównego, garaży czy spadachroniarni. Po zakończeniu 
tych prac zostaną udostępnione nowe zbiory. Teraz muzeum to 
40 ha terenów zielonych. Powstał znakomity obszar rekreacyjny 
o wielkości Błoń. Żeby zabezpieczyć go na przyszłość przed za-
kusami deweloperów, jako Przewodniczący Rady Muzeum Lot-
nictwa wraz z dyrektorem Krzysztofem Radwanem kilka miesię-
cy temu wystąpiliśmy o nadanie mu statusu Parku Kulturowego. 

Dzięki temu Piknik Lotniczy zyska jeszcze piękniejszą scenerię 
dla tysięcy fanów lotnictwa.

Od wielu lat jest Pan w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpi-
tala Okulistycznego, który między innymi dzięki Panu ma nową, 
piękną siedzibę na Wzgórzach Krzesławickich. To sukces i to 

nie jedyny w przestrzeni wsparcia dla placówek medycznych po-
przedniej kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, które-
mu Pan wówczas przewodniczył.

– Faktycznie Samorząd Województwa Małopolskiego zdecy-
dował o budowie kosztem 34 mln złotych nowoczesnego obiektu 
niosącego pomoc okulistyczną dla tysięcy mieszkańców Krakowa 
i Małopolski. Przedtem placówka funkcjonowała w starych, rozsy-
pujących się budynkach w Witkowicach. Był to jednak obiekt, któ-
rego właścicielem jest Uniwersytet Jagielloński. Po przeniesieniu do 
wyremontowanego budynku na Wzgórzach Krzesławickich mamy 
jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Dyspo-
nuje 60 łóżkami i czterema salami operacyjnymi, wyposażona jest 
w supernowoczesny sprzęt najwyższej, światowej klasy. W takich 
godnych warunkach Wojewódzki Szpital Okulistyczny właśnie ob-

chodzi 100-lecie istnienia.

Pański sztandarowy projekt Szybka Kolej Aglo-
meracyjna nie dotarła jeszcze do Nowej Huty. 
Czy jest możliwe, aby ta forma zrównoważonego 
transportu dotarła także do tej części miasta?  

– Rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Kra-
kowie to sprawa szczególnie mi bliska. Jestem prze-
konany, że nie uda się rozwiązać problemu korków 
i smogu bez rozwoju transportu kolejowego, który 
jest najszybszy, najtańszy i najbardziej ekologiczny. 
Trzeba jednak zmodernizować linie kolejowe i wy-
budować lub wyremontować przystanki. Według 
planów w 2020 roku ma zacząć funkcjonować od-
cinek SKA od osiedla Piastów, przez Stoki i Wzgó-
rza do Luboczy. Trwają prace koncepcyjne nad prze-
dłużeniem tej linii o kolejne przystanki: Nowa Huta 
i Nowa Huta Północ. Dla mieszkańców oznacza to, 
że do ścisłego centrum miasta dojadą w kilkanaście 
minut. A, kiedy do ruchu pasażerskiego uda się przy-
stosować także kolejowe obwodnice Krakowa (My-
dlniki - Bieżanów oraz Batowice - Podłęże), o co 
zabiegam,  Nowa Huta zyskałaby świetne połącze-
nia z całym miastem. Nie da się z żadnej z dzielnic 
dojechać do centrum szybciej ani tramwajem, ani 

autobusem, ani samochodem. Od lat zabiegam o jak największą ak-
tywność samorządu wojewódzkiego w tym zakresie zarówno, jako 
przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, jak 
i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Dziękuję za rozmowę.

Renata Piętka

Nowa Huta – dlaczego TAK ?!
▶  O sprawach związanych z rozwojem Nowej Huty  

rozmawiamy z Kazimierzem Barczykiem  
– wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Radnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat i ma 
zaświadczenie o niekaralności. Obowiązany jest brać udział w pra-
cach rady i jej komisjach oraz w pracach innych instytucji samorzą-
dowych, do których został wybrany lub desygnowany. Ustawowo ma 
przypisane obowiązki i prawa, z których może skorzystać. Kwestie 
te reguluje odpowiednio ustawa o samorządzie gminnym, ustawa 
o samorządzie powiatowym i ustawa o samorządzie województwa, 
ale przede wszystkim powinien kierować się dobrem wspólnoty sa-
morządowej, bo funkcja ta jest służbą publiczną.

Przed nami końcówka obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa. 
Jest Pan radnym miejskim, ale pełni Pan też po raz czwarty funkcję 
radnego w Dzielnicy XIV Czyżyny. W poprzedniej kadencji prze-
wodniczył Pan Radzie. Co dla Pana znaczy bycie radnym?

– Radny jest przedstawicielem mieszkańców, określonej wspól-
noty, na forum miasta. Dla mnie to wielki zaszczyt, ale praca samorzą-
dowca, jak mogłem przekonać się, nie jest łatwa. Wymaga czasu i po-
święcenia, często kosztem rodziny. Przynosi jednak wiele satysfakcji, 
jeśli przy wsparciu i determinacji mieszkańców, współpracy i przy-
chylności prezydenta Krakowa, radnych miasta i dzielnic udaje się 
skutecznie pomóc lokalnej społeczności czy pozyskać środki finanso-
we na wiele ważnych, w moim przypadku, dla nowohucian inwestycji.

Faktem jest, że konkretów w Pana działaniach nie brakuje. Wska-
załby Pan te najistotniejsze?

– Z pomocą wielu życzliwych osób udało się doprowadzić do rozpoczę-
cia budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 155 na osiedlu 2 Pułku Lot-
niczego. Obiektu, który od lat był wielkim marzeniem mieszkańców Czyżyn.

Na naszych oczach zmienia się wreszcie Park Lotników Polskich 
w Czyżynach.

– Fakt. Przez wiele lat był zaniedbywany, ale starania o jego re-
witalizację przyniosły efekt. Wzbogacił się o oświetlenie, nowe alej-
ki, smoczy skwer czy tor dla rowerzystów, a to nie koniec inwestycji 
w parku.

Zabytkowy hangar przy ulicy Stella-Sawickiego jednak urato-
wany...  

– Cieszę się, że udało się uratować ten historyczny już obiekt, 
wybudowany na podstawie projektu wybitnego polskiego architekta 
okresu międzywojennego, prof. Izydora Stella-Sawickiego. Hangar, 
który został niedawno otwarty dla publiczności, ma stać się docelowo 
filią Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Jest Pan też jednym z twórców program „Nowa Huta dziś!”. Czym 
jest dla społeczności Nowej Huty?

– Stan podstawowej infrastruktury technicznej – chodniki, drogi, 
oświetlenie – jest jedną z bolączek wszystkich nowohuckich dzielnic. 
Stąd pomysł opracowania specjalnego programu, który z budżetu 
miasta zapewniłby dodatkowe środki finansowe na niezbędne re-
monty. Dzięki niemu w nowohuckich dzielnicach wyremontowano 
w ostatnich latach wiele dróg i chodników.
Dziękuję za rozmowę. 

Renata Piętka

Co ważne jest działalności i pracy w samorządzie

Skuteczność przede wszystkim

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę basenu przy Szkoły Podstawowej nr 155 
na osiedlu 2 Pułku Lotniczego – na zdjęciu Wojciech Krzysztonek, radny Miasta Krakowa.

▶  O działalności i pracy w samorządzie rozmawiamy z Woj-
ciechem Krzysztonkiem, radnym Miasta Krakowa i radnym 
Dzielnicy XIV Czyżyny.
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
ul. Miśnieńska 58 (os. Tysiąclecia), tel./fax: 12 648-96-18
Biuro czynne: poniedziałek – piątek 11.00 – 15.30 (piątek bez przyjmowania stron)
e-mail: rada@dzielnica15.krakow.pl, www.dzielnica15.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XV – Mistrzejowice

■ 20 września godz. 16.00
AKADEMIA ZDROWIA I URODY: 

Regeneracja skóry po wakacjach 
Spotkanie dla pań z konsultantka-

mi kosmetycznymi. Wstęp wolny.
■ 28 września godz. 18.00

WERNISAŻ WYSTAWY MA-
LARSTWA ANNY ZABIELSKIEJ: 
Między snem a marzeniem

Anna Zabielska zadebiutuje w Ga-
lerii Klubu Mirage   wystawą prezen-
tującą cały jej dotychczasowy dorobek, 
wszystko to, co udało jej się do tej pory 
stworzyć a co oglądali liczni kolekcjone-
rzy jej prac w kraju i zagranicą. Tworzy 
głównie w akwareli. Jej obrazy to reali-

styczne malarstwo, od którego czasem 
robi odskocznię, tworząc fantastyczne, 
wręcz bajkowe ilustracje tego, co ją ota-
cza, co jej w duszy gra, o czym śni, o czym 
marzy. Imprezę uświetni koncert muzy-
ki klezmerskiej. Wystawę można oglą-
dać do 20 października w godzinach 
otwarcia Klubu. Wstęp wolny.
■ 11 październik godz. 16.00

TANECZNE POWITANIE JE-
SIENI – ZABAWA TANECZNA 

Do tańca zagra zespół Soja Band. 
Klub zaprasza seniorów.

Zapisy wraz z wpłatą w Klubie do 
4 października. Wstęp: 20 zł (dla człon-
ków SM Mistrzejowice-Północ 10 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

PROPOZYCJE STAŁE:
■ Poniedziałki, godz. 15.00 – Klub Jednorożca – zajęcia plastyczne dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, wstęp wolny.
■ Wtorki 
- godz. 10.00–12.00 – Maluję jak impresjonista – warsztaty malarskie dla do-

rosłych i seniorów. Wstęp 5 zł.
- godz. 15.30–17.00 – Akademia Młodego Rysownika - warsztaty rysunku dla 

dzieci i młodzieży od 10 do 17 roku życia, wstęp 25 zł/miesiac
- godz. 19.00 - Teatr Mikser. Grupa teatralna. Prowadzenie, zapisy: Aleksandra Ko-

walczyk, aktorka, reżyserka i instruktorka teatralna a.kowalczyk@kuznia.edu.pl.
■ Środy
- godz. 10.00 i 11.00 – Mistrzejowicki Klub Rodziców. Spotkania ze specjalista-

mi. Harmonogram zajęć: 
 www.kuznia.edu.pl (obowiązują zapisy), wstęp 1 zł.
- godz. 16.00–16.45 – Budzik. Zajęcia plastyczne dla dzieci od 2 do 4 lat (z ro-

dzicami), 25 zł/miesiąc
■ Czwartki
- godz. 12.00–13.45 – Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora. Wstęp 15 zł
- godz. 16.00 - Recykling na wesoło,  czyli co można zrobić z niczego. Warsz-

taty dla dzieci prowadzone przez Magdalenę Lis. 
- godz. 17.00 -  Warsztaty plastyczne - dla dzieci od 5 do 10 roku życia, wstęp 

25 zł/miesiąc.
- godz. 17.30 - Bajki nie tylko europejskie. Cotygodniowe spotkania z baśnią 

i bajką dla dzieci przedszkolnych. Wstęp 6 zł.
■ Spotkania przy globusie. Poznajemy świat w bibliotece (2 razy w miesiącu) 

- cykl skierowany do dzieci szkół podstawowych. Wstęp wolny.
■ Środy i piątki, w godz. 9.00–13.00 – Klub brydżowy
■ Koncerty Mistrzejowickie (niedziela – raz w miesiącu) godz. 18.00. Spotkania 

z muzyką klasyczną. Kościół pw. św. M.M. Kolbego, os. Tysiąclecia 86 i/lub Kościół 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, os. Bohaterów Września 33. Wstęp wolny.

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

WYDARZENIA: 
■ wrzesień-listopad – Kraków Literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika – 

cykl spotkań literackich dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Wstęp wolny. 
Informacja: www.kuznia.edu.pl

■ wrzesień-grudzień – Smaki Zdrowia – cykl żywieniowych warsztatów eduka-
cyjnych dla rodziców. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miej-
skiej Kraków. Wstęp wolny. Informacja: www.kuznia.edu.pl

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

1 października br. rozpoczyna się 
dziewiąty już rok działalności Nowo-
huckiej Akademii Seniora z siedzibą 
na osiedlu Centrum A 6a, prowadzonej 
przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa 
Huta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Nowej Huty. Akademia od początku 
istnienia podejmuje działania mające 
na celu poprawę jakości życia seniorów, 
głównie poprzez poszerzanie zainte-
resowań i nabywanie nowych umiejęt-
ności. Zajęcia sprzyjają nawiązywaniu 
i utrwalaniu więzi towarzyskich, akty-

wizują oraz zaspokajają potrzeby in-
telektualne. W znakomitej większości 
słuchacze to mieszkańcy Nowej Huty, 
choć Akademia zaprasza też Seniorów 
z całego Krakowa. 

W ofercie na nowy rok akademicki 
znajdują się kursy językowe: angielski, nie-
miecki, włoski, zajęcia ruchowe: gimna-
styka, joga, kurs rysunku i malarstwa, ob-
sługi urządzeń mobilnych oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Dwa razy w miesiącu 
słuchacze mają możliwość uczestnictwa 
w bezpłatnych wykładach oraz korzysta-

nia z oferty kulturalnej, obejmującej wyj-
ścia do krakowskich instytucji kultury oraz 
wycieczki z przewodnikiem po ciekawych 
miejscach w naszym mieście. 

Zapisy, wyłącznie osobiste, przyj-
mowane są w biurze NAS od ponie-
działku do piątku, w godz. 9.00-15.00 na 
os. Centrum A 6a. Warunkiem uczest-
nictwa jest wypełnienie deklaracji i opła-
cenie jednorazowego wpisowego (20 zł).

Więcej informacji: 
www.przyjacielenowejhuty.pl.  

(red)

Nowohucka Akademia Seniora 2018/2019

Ruszyła rekrutacja

Organizatorzy cyklu Nowa Huta. 
Dlaczego Nie?!: Porozumienie Dziel-
nic Nowohuckich – Dzielnice: XIV 
Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI 
Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesła-
wickie, Ośrodek Kultury Kraków-No-
wa Huta oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Nowej Huty zapraszają na koncert 
plenerowy w wykonaniu Macieja Ma-
leńczuka. 

Wojciech Młynarski - wybitny polski 
artysta, poeta i reżyser, autor niezliczonej 
ilości tekstów piosenek. Bogata spuścizna 
Młynarskiego, ciągle żywa i ciągle aktu-
alna, została na nowo zinterpretowana 
przez nietuzinkowego i nieszablonowe-
go krakowskiego artystę – Macieja Ma-
leńczuka, który z programem „Maleń-
czuk gra Młynarskiego” już 30 września 
wystąpi w nowohuckiej Alei Róż 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łaza-
rza w Krakowie. Więcej informacji o cy-
klu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! można 
znaleźć na stronie projektu: www.nhdn.
pl. Wstęp na teren imprezy od godz. 
18.00. Organizatorzy nie zapewniają 
miejsc siedzących dla wszystkich uczest-
ników koncertu. Wstęp wolny.

(red)

30 września o godzinie 19.00 - Aleja Róż w Krakowie

Maleńczuk zagra Młynarskiego 

Wiadukt łączący Zielonki z Bato-
wicami nie powstanie w tym roku. Przy-
pomnijmy, że miał on być zlokalizowany 
na przedłużeniu ulicy Piasta Kołodzieja, 
ponad przebiegającymi w tym rejonie to-
rami kolejowymi. W ramach inwestycji 
miały powstać jezdnie po dwa pasy ru-
chu w obie strony, ścieżka pieszo-rowe-
rowa, a po obu stronach wiaduktu miały 
zostać wybudowane ronda. Porozumie-
nie w sprawie realizacji podpisały: gmi-

na Zielonki, powiat krakowski i miasto 
Kraków. Koszt zadania oszacowano na 
nieco ponad 18 milionów złotych. Inwe-
stycja miała znacząco poprawić sytuację 
komunikacyjną mieszkańców osiedli oraz 
pobliskich wsi. Na obecnie istniejącym 
wiadukcie ruch odbywa się wahadłowo. 
Nowy, ma być oddalony o kilkaset me-
trów na wschód od istniejącego.

Rozpisany został przetarg na reali-
zację inwestycji. Niestety, został on unie-

ważniony, gdyż najtańsza o ofert opiewała 
na kwotę około 27 milionów złotych, czyli 
o połowę wyższą niż przewidzianą na jej 
realizację.

Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy 
gmina Zielonki, która jest odpowiedzial-
na za realizację inwestycji, rozpisze nowy 
przetarg, dlatego należy przypuszczać, że 
budowa tego potrzebnego i oczekiwane-
go przez lokalną społeczność wiaduktu 
znacznie się opóźni. (red)

Wiadukt Batowice – Zielonki

Termin realizacji bliżej nieznany

Trwają prace przy budowie Par-
ku Reduta. Znajdować się będzie na te-
renie III Dzielnicy Prądnik Czerwony, 
w jej wschodniej części – przy granicy 
z Dzielnicą XV Mistrzejowice (osiedlami 
Oświecenia i Srebrnych Orłów). Od stro-
ny północnej, przylegać będzie do doliny 
potoku Sudoł Dominikański. Park miej-
ski o powierzchni niespełna 8 ha, w cało-
ści znajdować będzie się na terenie stano-
wiącym własność miasta Krakowa.

Warto przypomnieć, że przygoto-
wania do realizacji tego przedsięwzię-
cia miały niespotykany wcześniej w na-
szym mieście przebieg. Park Reduta 

jest pierwszym w Krakowie tego typu 
obiektem projektowanym od począt-
ku do końca przy udziale mieszkańców. 
W listopadzie 2015 roku nad projektem 
parku w ramach warsztatów pracowały 
zespoły mieszkańców wspomaganych 
przez ekspertów. Następnie przygo-
towane przez nich koncepcje podda-
ne zostały głosowaniu, które wyłoniło 
tą, która zostanie zrealizowana. Zwy-
ciężył projekt pod nazwą „Tajemniczy 
Ogród”.

W ramach parku powstanie prze-
strzeń rekreacyjna o bardzo zróżnico-
wanym charakterze. W centralnej czę-

ści znajdzie się wielofunkcyjny pawilon 
z zielonym dachem pozwalającym na 
organizowanie kina letniego. Poza tym 
nie zabraknie alejek spacerowych, bo-
iska, zewnętrznej siłowni, szałasów do 
zabawa dla najmłodszych oraz wielu 
innych przyjaznych dla użytkowników 
elementów infrastruktury rekreacyjnej.

Inwestycję realizuje Zarząd Ziele-
ni Miejskiej. Zakładany termin reali-
zacji, który określono na jesień bieżące-
go roku ulegnie opóźnieniu. Na obecną 
chwilę przewiduje się, że Park Reduta 
oddany zostanie do użytku pod koniec 
tego roku. (red)

Park Reduta

Będzie gotowy pod koniec roku

Klub Kuźnia os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, www.kuznia.edu.pl 

KLUB MIRAGE os. Boh. Września 26, tel. 12 645 72 09 
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Nikt oczywiście nie rozpalał 
w piecu, bo wszyscy zaraz 
wychodzili z domu. Jedni do 
pracy, inni do szkoły. Byłem 

najmłodszy, więc wracałem pierwszy. 
Spadał na mnie obowiązek ogrzania 
mieszkania. Zimno w mieszkaniu mo-
bilizowało. Wygrzebanie popiołu, stara 
gazeta i odrobina drewna na rozpałkę 
i oczywiście węgiel. Równie oczywiste 
było też to, że na nagrzanie pieca trzeba 
było poczekać, a w tym czasie pilnować, 
żeby ogień nie zgasł. Osobną przygo-
dą było korzystanie z łazienki i toalety. 
Oba pomieszczenia nie były ogrzewa-
ne. Dużo frajdy, zwłaszcza w zimowe 
noce i ranki. Kąpiel brało się szybko, 
bo woda traciła odpowiednią tempera-
turę jeszcze zanim się do niej weszło. 
W pewnym momencie rodzice zain-
stalowali w łazience piecyk gazowy 
do ogrzewania (oprócz tego do pod-
grzewania wody). Było to dość prza-
śne urządzenie. Metalowe pudło, któ-
re nie trzymało ciepła, za to wyżerało 
z łazienki tlen, bo ogrzewało pomiesz-
czenie otwartym ogniem. Korzystanie 
z tego wynalazku było ciągłym wybo-
rem pomiędzy wyziębieniem organi-
zmu, a uduszeniem się. Potem przepro-
wadziłem się. To też była XIX wieczna 
kamienica z piecami, ale były one wy-
posażone w elektryczne grzałki. Było-
by może nawet dobrze, gdyby nie fakt, 
że piece miały osobny licznik, który 
włączał się jedynie w nocy i na godzinę 
w dzień. Tymczasem był to przełom lat 
70. i 80., doba peerelowskiego kryzy-
su energetycznego. Władze wydawały 
przedziwne komunikaty o „stopniach 

zasilania”, a owe stopnie zasilania na-
der często oznaczały, że zostanie wyłą-
czony prąd i to najpewniej wieczorem, 
gdy piece miały zacząć grzać. Miało być 
lepiej, a wyszło…

Potem zamieszkałem w budynku 
z centralnym ogrzewaniem, co w latach 
80. wcale nie oznaczało rozwiązania 
problemów deficytu ciepła w miesz-
kaniu. Kaloryfery były rozmieszczone 
dość dziwacznie. Na klatce schodowej 
na każdym półpiętrze było chyba ze 
trzydzieści żeberek, co powodowało, że 
człowiek po wejściu na trzecie piętro 
był obficie spocony. W mieszkaniach 
kaloryfery miały dużo mniej żeberek, 

a do tego zawory stale się psuły. Miesz-
kańcy nie mieli więc właściwie żadnego 
wpływu na temperaturę w mieszkaniu. 
Do tego dochodziła nietrzymająca cie-
pła wielka płyta i fabrycznie nieszczel-
na stolarka okienna. Jedno i drugie pro-
sto z tzw. fabryk domów. Było więc raz 
za ciepło, raz za zimno, a jedynym plu-
sem było to, że temperatura we wszyst-
kich pokojach była taka sama. 

Obecnie sytuacja zmieniła się dia-
metralnie, gdyż sprawne kaloryfery 
z działającymi zaworami dają możli-
wość prawie dowolnej regulacji tem-
peratury. Pozostaje jeszcze problem 
wiosennych i jesiennych kaprysów po-

gody. Zdarza się, że sezon grzewczy 
jeszcze się nie zaczął, a tu akurat jesień 
przyszła wcześniej, albo przedwiośnie 
się przedłuża, a kaloryfery już chłodne. 
No i tutaj mamy dobrą wiadomość. Ot 
tak, bez żadnego problemu możemy 
mieć ciepło przez cały rok. Takie wła-
śnie rozwiązanie jest w ofercie usługi 
Ciepło dla Krakowa i co ważne, moż-
na je mieć niewielkim kosztem. Propo-
zycja polega na tym, że administrator 
budynku decyduje, przy jakiej tempe-
raturze ciepło popłynie do mieszkań 
i to niezależnie od pory roku, mając 
na uwadze charakterystykę budynku 
i oczekiwania mieszkańców. 

Warunkiem uruchomienia tej 
usługi jest posiadanie układu cen-
tralnej ciepłej wody użytkowej w bu-
dynku. 

Sam wybór tej propozycji nic nie 
kosztuje. Płacimy jedynie za realnie 
wykorzystane ciepło. Nad właściwym 
działaniem usługi czuwać będzie auto-
matyka pogodowa,  która w odpowied-
nim momencie włączy dostawę ciepła 
do naszego budynku lub ją wyłączy. 
Woda w sieci i tak jest ciepła przez cały 
rok, bo MPEC nawet w lecie dostarcza 
ciepłą wodę do łazienek. Jest tylko je-
den szkopuł. Usługa dostępna jest dla 
całego obiektu a nie dla poszczegól-
nych mieszkań, dlatego uruchomia-
na jest na wniosek Zarządcy. Gdy już 
to nastąpi, to żegnajcie skutki późno-
majowych przymrozków, czy też wil-
gotno-chłodnych dni wrześniowych. 
Nawet, gdy gorąca woda znajdzie się 
już w domowych rurach, to ciągle jest 
jeszcze zawór przy kaloryferze. Można 
go odkręcać i grzać, albo nie odkręcać 
i nie grzać. Wolnoć Tomku w swoim 
domku! Paweł Korfel

 Przez pierwsze dwadzieścia lat życia mieszkałem w kamienicy z piecami na 
węgiel. Z dzisiejszej perspektywy to był kawał miejskiej, a właściwie chłopięcej 
przygody. Jesienią i zimą ranki były nader rześkie, żeby nie powiedzieć zimne. 

Wolnoć Tomku w swoim domku
Czyli komfort bez względu na aurę

Ciepło przez cały rok – Komfort bez czekania!

www.cieplodlakrakowa.pl

Wybory samorządowe 2018 – niedziela 21 października

Tym razem bez wyborów do rad dzielnic
Dokończenie ze str. 1

Tym razem wraz z wyborami prezy-
denta Krakowa i radnych miejskich nie 
odbędą wybory do rad dzielnic. Przed 
kilkoma miesiącami Sejm znowelizował 
Kodeks wyborczy, a jedna ze zmian zakła-
da zakaz organizowania wyborów do rad 
dzielnic z innymi wyborami i referenda-
mi. W związku z tym pojawił się projekt 
przeprowadzenia wyborów do rad dziel-
nic 4 listopada, wraz z drugą turą wyborów 
na prezydenta Krakowa (jeśli do niej doj-
dzie). Wydawało się to realne, gdyż jeszcze 
w czerwcu Państwowa Komisja Wybor-
cza przesłała opinię, że taka możliwość ist-
nieje. Jednak po dwóch miesiącach PKW 

poinformowała o błędzie, który wkradł się 
do poprzedniego pisma, a ostateczna opi-
nia mówi, że wyborów do rad dzielnic nie 
można przeprowadzić wraz z innymi wy-
borami samorządowymi.

Na obecną chwilę termin wyborów do 
rad dzielnic nie jest znany. Mówi się, że od-
będą się one w grudniu, być może w pierw-
szą lub drugą niedzielę miesiąca.

Decyzja Sejmu o rozdzieleniu terminu 
wyborów samorządowych i dzielnicowych 
sprawia, że istnieje możliwość, by Krako-
wianie w kilkutygodniowym odstępie 
czasu aż trzykrotnie zapraszani byli do urn 
wyborczych (wybory samorządowe, ewen-
tualna druga tura wyborów prezydenckich 

i wybory do rad dzielnic). To rodzi uzasad-
nioną obawę o frekwencję w tych ostat-
nich. Nie tak dawno, bo w 2011 roku wy-
bory do raz dzielnic przeprowadzane były 
oddzielnie i frekwencja była w nich bardzo 
niska. W skali miasta sięgnęła kilkunastu 
procent, były okręgi, w których głosowało 
kilka procent uprawnionych, a „rekordzi-
sta” uzyskał mandat radnego otrzymując 
tylko 21 głosów. Z kolei przed czterema 
laty wybory zorganizowane zostały razem 
i frekwencja w większości okręgów wyno-
siła od 30 do 40 procent. 

Więcej o wyborach samorządowych 
w kolejnym, październikowym wydaniu 
naszej gazety. (red)

Od września przy ulicy Senator-
skiej 9 działa zintegrowane Centrum 
Obsługi Mieszkańców Wodociągów 
Miasta Krakowa. Nowoczesny system 
obsługi umożliwia sprawne i szyb-
kie załatwienie spraw związanych 
m.in. z zawarciem umów o świad-
czenie usług, uzyskaniem informacji 
technicznej, czy uzgodnieniem do-

kumentacji projektowej. Centrum 
i wewnętrzny parking są w pełni przy-
stosowane do obsługi osób niepełno-
sprawnych, zapewnia również w razie 
konieczności pomoc asystenta.

Godziny otwarcia Centrum: w po-
niedziałki od godziny 7.00 do 17.00, a w 
pozostałe dni robocze od 7.00 do 15.00.

(UMK, red)

Nowe Centrum Obsługi Mieszkańców  
Wodociągów Miasta Krakowa

W godzinach od 7.40 do 18.00 pod 
numerem (012) 616 50 00 można uzy-
skać informacje na temat świadczenia 
wychowawczego „Rodzina 500+” oraz 

świadczenia „Dobry Start” –  tzw. wy-
prawki 300+.

Szczegółowe informacje na stronie 
www.sprawyspoleczne.krakow.pl.  (UMK)

Infolinia 500+ i 300+ 

MCIW działa od marca ubiegłego roku w Krakowie przy 
alei Beliny-Prażmowskiego 49a/2 od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–15.00.

Biuro udziela nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej 
oraz pozaprawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku: zdarze-

nia komunikacyjnego, wypadku w pracy lub w rolnictwie, prze-
stępstwa bądź wykroczenia, błędem medycznym, klęską żywio-
łową, innym nieszczęśliwym zdarzeniem wywołującym szkodę, 
ale także sportowcom poszkodowanym w wyniku urazu sporto-
wego doznanego w trakcie zawodów sportowych lub treningów.

Kontakt telefoniczny: 12 307 01 33, adres mailowy: kon-
takt@mciw.pl. Więcej o MCIW na www.mciw.pl. (UMK, red)

Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej 

W Centrum Obywatelskim w Krakowie powstała grupa 
wsparcia dla seniorów potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu 
problemów życiowych, emocjonalnych lub innych sytuacji kry-

zysowych. Seniorzy mogą liczyć na bezpłatną pomoc psycholo-
ga oraz kompetentnych członków grupy. Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu, w Centrum Obywatelskim w Krakowie, przy ul. 
Reymonta 20, wejście LE od ul. Reymana (I piętro, sala 1W040). 
Bliższych informacji udziela Anna Kowalik, tel. 513 043 541.(UMK)

Grupa wsparcia dla seniorów 

Warsztaty twórczości, majsterkowania, krawieckie, Klub 
Malucha, nauka języków obcych i warsztaty kulinarne – to 

tylko część zajęć z których mogą skorzystać mieszkańcy Kra-
kowa w ramach Programu Aktywności Lokalnej w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Udział w warsztatach jest bez-
płatny. Więcej informacji na www.mops.krakow.pl. (UMK)

Program Aktywności Lokalnej 

Karta Krakowska
Szansa na atrakcyjne zniżki

Od lipca br. mieszkańcy Krakowa oraz 
osoby, które płacą w tym mieście podatki, 
mogą składać wnioski o wydanie Karty 
Krakowskiej. Do 7 września wpłynęło ich 
niemal 100 tysięcy. Wnioski można skła-
dać w formie papierowej i elektronicznie.

Od sierpnia, mieszkańcy posiadający 
Kartę Krakowską mogą kupić bilet okre-
sowy komunikacji miejskiej z 20-procen-
tową zniżką. Miejskie instytucje kultury, 
muzea oraz galerie również przygotowa-
ły bonusy dla posiadaczy Karty. Do Pro-
gramu włączają się też komercyjni part-
nerzy, jak m.in. Park Wodny, Krakowski 
Klub Jazdy Konnej, Centrum Rehabi-
litacji Arcus Care. Oferta jest zróżni-
cowana, bo są to partnerzy działający 

przestrzeni rozrywki, kultury, zdrowia, 
sportu czy gastronomii. Od przyszłego 
roku mieszkańcy mogą liczyć również na 
bonusy od Krakowskiego Biura Festiwa-
lowego, krakowskich teatrów oraz miej-
skich instytucji sportowych. 

Warto więc złożyć wniosek o Kartę 
Krakowską i pytać o rabaty, które z tytułu 
jej posiadania przysługują.

Przypominamy, że rejestracja na 
stronie internetowej (www.kk.krakow.
pl) to najszybszy i najwygodniejszy spo-
sób złożenia wniosku o Kartę Krakow-
ską. Wnioski w formie papierowej można 
składać w 30 punktach na terenie całego 
miasta - wykaz na www.kk.krakow.pl. 

Informacje o KK można też uzyskać 
dzwoniąc na specjalną infolinię: 12 254 
14 00 (poniedziałek-piątek 8.00–20.00). 

(UMK, red)

REKLAMA
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
os. Kalinowe 4, tel: 12 641 4567, fax: 12 641 4567
Godziny przyjęć stron: poniedziałek: 10:00–14:00, wtorek: 10:00–14:00, środa: bez przyjęć stron
czwartek: 10:00–14:00, piątek: 10:00–12:00
e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl, www.dzielnica16.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

9 września odbyły się, organizowa-
ne co roku przez Radę Dzielnicy XVI 
Bieńczyce oraz Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Janusza Korczaka, Spo-
tkania Bieńczyckie. Było to zarazem 
ostatnie Spotkanie organizowane przez 
Radę Dzielnicy XVI w obecnym skła-
dzie, kończą się bowiem kadencje do-
tychczasowych samorządów. 

Pogoda dopisała, a na przybyłych 
czekały liczne atrakcje. Można było 
zbadać sobie ciśnienie, poziom cukru, 
podziwiać występy dzieci  i młodzie-
ży z nowohuckich szkół oraz wycho-
wanków MDK im. Janusza Korczaka, 
wziąć udział w rodzinnych zawodach 
sportowych, albo kibicować, bo rów-
nocześnie na boisku wielofunkcyjnym 
odbywał się finał Nowohuckiej Ligi 
Piłkarskiej oraz mecz o Puchar Prze-

wodniczącego Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce. W oczekiwaniu na występ 
gwiazdy wieczoru odbyła się loteria 
fantowa. Każdy kto prawidłowo od-
powiedział na pytanie ze znajomości 
Dzielnicy został obdarowany zesta-
wem kosmetyków od firmy Farmona, 
prezentem od firmy Leroy Merlin, czy 
biletem do teatru. Ostatnim, wyczeki-
wanym punktem programu było loso-
wanie nagród głównych: tabletów, ze-
garów, roweru.

Organizatorzy żegnając się z miesz-
kańcami zapraszali na Spotkania Bień-
czyckie za rok mając nadzieję, że ich 
tradycja będzie podtrzymywana, jak to 
dotychczas bywało.

Andrzej Buczkowski 
przewodniczący Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce

I tym razem pogoda dopisała

Kolejne udane Spotkania Bieńczyckie

Kule Wodne okazały pomysł na wspaniałą zabawę dla dzieci.

Zgromadzoną publiczność do tańca zachęcał zespół Silver Moon.

Gwiazdą wieczoru był Szymon Wydra i zespół Carpe Diem.  Fot. Andrzej Kalinowski

Nowa Huta to ważne miejsce na 
mapie Krakowa. Świadczą o tym milio-
ny złotych przeznaczane rokrocznie na 
przeprowadzane tam inwestycje. Skła-
dają się na to nie tylko remonty dróg, 
budowa nowych ścieżek rowerowych, 
boisk przyszkolnych, ale i rewitalizacja 
terenów zielonych.

Jeden z piękniejszych parków 
w Krakowie znajduje się właśnie w No-
wej Hucie. To park położony nad Zale-
wem Nowohuckim przy ulicy Bulwaro-
wej i Wańkowicza, w którym wszystkie 
ścieżki są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na jego terenie 
znajduje się zalew nad rzeką Dłubnią, 
teren zielony i plaża. Do tej pory w ra-
mach rewitalizacji wykonano trasę in-
formacyjno-historyczną, zamontowano 
małą architekturę, w tym ławki z portem 
USB, stoliki szachowe, stoliki piknikowe, 
leżaki, odnowiono pomost widokowy 
od strony alei Solidarności, wymieniono 
ogrodzenie placu zabaw, doposażono si-
łownię na wolnym powietrzu, zmoder-
nizowano ścieżkę zdrowia (urządzenia 
do streetworkoutu), posadzono drzewa 
i krzewy – łącznie 208 sztuk nowych na-
sadzeń w rejonie zalewu. Przy akwenie 
w ostatnich latach powstały też dwa bo-
iska do siatkówki plażowej, które uroz-
maicają czas wypoczywających. Ogło-
szono już przetarg na montaż czterech 
pływających fontann, które mają oczysz-
czać wodę w zalewie. Obecnie na terenie 
Zalewu Nowohuckiego budowana jest 
tężnia solankowa, która ma być gotowa 
na wiosnę 2019 roku. W kolejnych mie-
siącach planowana jest dalsza rewitaliza-
cja zalewu i jego otoczenia.

Tylko w latach 2009-2017 w Nowej 
Hucie na większe i mniejsze inwestycje 
wydano blisko 340 mln złotych. 

  Na zadania kompensacyjne Kra-
ków przeznaczył około 160 mln złotych. 
Warte setki milionów inwestycje są kon-
sekwencją umowy miasta z mieszkańca-
mi, zawartej w 2009 roku. Mieszkańcy 
i radni dzielnicowi zgodzili się na budo-
wę Ekospalarni na terenie Nowej Huty 
przy ulicy Giedroycia 23, ale pod warun-

kiem, że gmina zrealizuje inwestycje po-
prawiające jakość ich życia. 

Do najważniejszych zadań, któ-
re zrealizowano dotąd w Nowej Hucie 
w ramach umowy można m.in. zaliczyć 
modernizację ulic: Branickiej, Dymarek, 
Rumiankowej, Suchy Jar, Szymańskiego 
czy Wyciąskiej, rozbudowę ulicy Odmę-
towej, budowę miejsc parkingowych na 
alejach: Jana Pawła II, Przyjaźni i Róż, 
modernizację budowę ogródków jorda-
nowskich na osiedlach: Chałupki, Ko-
ścielniki, Pleszów, Ruszcza, Wyciąże 
i przy ulicy Stare Wiślisko, budowę bo-
iska wielofunkcyjnego na osiedlu Szkla-
ne Domy przy Szkole Podstawowej nr 
88, boiska przy ulicy Bardosa czy zago-
spodarowanie parku Wiśniowy Sad.

Bez względu na umowę społeczną, 
zrealizowano też 154 zadania na łączną 
kwotę 177 mln złotych. Z tych środków 
wyremontowano i udrożniono rowy na 
ulicach: Branickiej, Brzeskiej, Calińskie-
go, Deszczowej, Jeziorko, Karasiewicza, 
Kąkolowej, Kuśnierskiej, Nadwodnej, 
Odmętowej, Ostafina, Podstawie, Pra-
wocheńskiego, Pysocice, Rzepakowej, 
Stopki, Szymańskiego, Wiatracznej 
i Wróżenickiej.

Wykonano remonty w ramach bie-
żącego utrzymania dróg – naprawy 
prowadzone były przede wszystkim na 
alejach: Andersa, Jana Pawła II, Solidar-
ności oraz ulicach: Brzeskiej, Bulwaro-
wej, Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, Ko-
ścielnickiej i Podbipięty.

Zmodernizowano i wyremontowa-
no ogródki jordanowskie oraz zieleńce 
i skwery na osiedlach: Centrum A, Cen-
trum B, Centrum C, Centrum D, Han-
dlowym, Kolorowym, Krakowiaków, Na 
Skarpie, Ogrodowym, Przylasek Rusiec-
ki, Słonecznym, Szklane Domy, Szkol-
nym, Teatralnym, Uroczym, Wandy, 
Willowym, Zgody, Zielonym, a także na 
ulicach: Podstawie, Suchy Jar/Jezierskie-
go i Wiatracznej.

Wyremontowano drogi i chodni-
ki na osiedlach: Centrum A, Centrum 
B, Centrum C, Centrum D, Chałupki, 
Górali, Młodości, Handlowym, Hut-

niczym, Kolorowym, Krakowiaków, 
Na Skarpie, Ogrodowym, Słonecznym, 
Sportowym, Spółdzielczym, Stalowym, 
Szklane Domy, Szkolnym, Teatralnym, 
Uroczym, Wandy, Willowym, Zgody, 
Zielonym, alejach: Andersa, Przyjaź-
ni i Róź, oraz na ulicach: Bieńczyc-
kiej, Biwakowej, Boruty-Spiechowi-
cza, Brzeskiej  – przystanek, Cerchów, 
Ciekowiec, Czuchajowskiego, Dani-
łowskiego, Drożyskiej, Dybowskie-
go bocznej, Flame, Gajocha, Jeziorko, 
Jutrzyńskiej, Karasiewicza-Tokarzew-
skiego, Kąkolowej, Klasztornej, Kłoso-
wej, Kocmyrzowskiej, Kontryma, Luza-
ra, Mierzwy, Mościckiego, Nenckiego, 
Obrońców Krzyża, Orkana, Ostafina, 
Plażowej, Płoszczyny, Podstawie, Pra-
wocheńskiego, Rudni, Rusieckiej, Ry-
dza Śmigłego, Samostrzelnika, Sawy 
Calińskiego, Seiferta, Sieroszewskie-
go, Stare Wiślisko, Struga, Szlifierskiej, 
Szymańskiego bocznej, Wróżenickiej, 
Zachemskiego, Zakępie, Ziemskiej 
i Żeromskiego.

W najbliższym czasie miasto wyda 
jeszcze kolejne 154 mln złotych, m.in. na 
rewitalizację Przylasku Rusieckiego, mo-
dernizację ulic, budowę ścieżek rowero-
wych oraz renowację kopca Wandy.

Do najważniejszych celów należy 
także m.in. modernizacja ulicy Klasztor-
nej, której realizacja została opóźniona. 
Na etapie konsultacji społecznych oko-
liczni mieszkańcy nie zgodzili się bo-
wiem na rozwiązania koncepcyjne, któ-
re zakładały poszerzenie zajętego terenu. 
Po rozmowach i nowych ustaleniach 
zmniejszono szerokość pasów jezdnych. 
Uwagi dotyczące tego zadania napły-
wały przez blisko rok, należało dokonać 
zmian w projekcie, co przyczyniło się do 
zaistniałego opóźnienia.

Ulica Klasztorna to jeden z głów-
nych dojazdów mieszkańców Nowej 
Huty nie tylko do autostrady A4, ale i w 
rejon Rybitw. Dziennie przejeżdża nią 
kilka tysięcy samochodów.

Ulica wkrótce zostanie gruntow-
nie przebudowana na odcinku ok. 1 km 
200 m, wraz z chodnikami, oświetle-
niem, odwodnieniem i fragmentami 
wodociągów. Kończy się etap uzyski-
wania wymaganych decyzji administra-
cyjnych i jeszcze w tym roku zostanie 
ogłoszony przetarg na realizację prze-
budowy.

Na modernizację ulicy Klasztornej 
składają się: wykonanie projektów bu-
dowlanych i wykonawczych oraz uzy-
skanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. W budżecie Krako-
wa na rok 2018 zarezerwowano kwotę 
5 992 218 złotych, a w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, w 2019 roku kwotę 
2 192 600 złotych, a w roku 2020 – 1 mln 
złotych.

 (UMK, red)

Fot. Paweł Krawczyk 

Ważne miejsce na mapie Krakowa

Milionowe inwestycje w Nowej Hucie 
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Zdrowie i Uroda

■	Przeciwko meningokokom dla 
dzieci w wieku od 12 do 24 miesię-
cy zamieszkałych w Krakowie.
Realizatorem programu jest Falck 

Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Mazowiecka 4-6, rejestracja: (12) 630 
49 22. Ostatecznej kwalifikacji do szcze-
pienia dokonuje lekarz po uzyskaniu zgo-
dy rodziców bądź opiekunów dziecka. 
■	Przeciwko grypie dla seniorów 

(mieszkańcy Krakowa, którzy 
ukończyli 65. rok życia).
Przed szczepieniem należy zareje-

strować się telefonicznie w jednej z pla-
cówek realizującej program. Informa-
cję na temat szczepień można uzyskać 
pod numerem Całodobowego Telefo-
nu Informacji Medycznej (12) 661 22 
40. W ramach programu przewidzia-
no wykonanie badania lekarskiego oraz 
szczepienie przez lekarza lub pielę-
gniarkę. Szczepienia są realizowane od 
1 września i potrwają do wyczerpania 
limitu szczepionek.

Lista placówek, które będą realizują 
program:
- NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy 

Rodzinnych Elżbieta Kryj-Radzi-
szewska, Adam Windak, ul. Bocheń-
ska 4, tel. 12 430 57 73, 12 430 14 00

- Centrum Medycyny Profilaktycz-
nej, ul. Bolesława Komorowskiego 
12, tel. 12 683 05 41

- Centrum Medycyny Profilaktycz-
nej, ul. Olszańska 5, tel. 12 294 47 33, 
12 294 47 34, 12 412 98 99

- Comarch Healthcare, ul. Życzkow-
skiego 29, tel. 12 376 31 31

- NZOZ „Cor Vita”, ul. Kościuszki 
35, tel. 12 429 35 35, 12 429 36 63

- Centrum Medyczne „Ujastek” - po-
radnia lekarska „Centralna”, ul. Uja-
stek 3, tel. 12 683 38 53

- Centrum Medyczne „Ujastek” - 
poradnia lekarska „Kurdwanów”, 
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 
13, tel. 12 654 04 02

- Centrum Medyczne „Ujastek” - 
poradnia lekarska „Skarpa”, os. Na 
Skarpie 64, tel. 12 644 84 89

- Centrum Medyczne „Ujastek” - 
poradnia lekarska „Złota Jesień”, 
os. Złotej Jesieni 15b, tel. 12 375 14 64

- Praktyka Lekarska Internistyczno-
Pediatryczna „Zdrowie”, ul. Rusz-

nikarska 17, tel. 12 423 31 29, 12 
423 32 25

- JCM, ul. Kazimierza Wierzyńskie-
go 9, tel. 12 622 88 80

- Centrum Medyczne „MED-ALL” 
s.c. Krystyna Targosz, Jan Targosz, 
ul. Budziszyńska 1, tel. 12 252 81 36, 
12 641 02 21, 12 641 04 54, 12 261 
07 96

- Specjalistyczne Centrum Diagno-
styczno-Zabiegowe „Medicina”, 
ul. Barska 12, tel. 12 266 50 62, 12 
267 01 55, 600 062 120

- Specjalistyczne Centrum Dia-
gnostyczno-Zabiegowe „Medi-
cina”, ul. Grzegórzecka 67c, tel. 
12 354 70 01, 12 354 70 05, 600 
062 108
Programy są realizowane w ramach 

Miejskiego Programu Ochrony Zdro-
wia „Zdrowy Kraków 2016-2018”. 

(UMK, red)

Jesień i zima to czas, kiedy nasze 
organizmy stają się szczególnie podat-
ne na różnego rodzaju infekcje. Często 
staramy się im zapobiegać stosując pre-
paraty wzmacniające odporność. Warto 
jednak też pamiętać o naturalnych pro-
duktach.

Miód jest jedną z najcenniejszych 
i  niepowtarzalnych substancji odżyw-
czych, jakich dostarcza nam natura. 
Jego właściwości bakteriobójcze i uod-
parniające są znane ludzkości od 4 ty-
sięcy lat i już starożytni potrafili wy-
korzystać jego leczniczą siłę. Robili to 
instynktownie bazując jedynie na ob-
serwacjach. Dzisiaj możemy już na-
ukowo potwierdzić, że jest to substancja 
niezwykła. Hipokrates uważany za ojca 
medycyny (V w. p.n.e.) stosował miód 
w sporządzaniu maści, słodzeniu wywa-
rów ziół. Jego uczniowie opracowali po-
nad 300 recept z miodem. 

Najpopularniejsze gatunki miodów 
i ich zastosowanie:

Miód lipowy - ma jasnożółtą barwę 
i ostry smak. Polecany jest m. in. przy 
grypie i przeziębieniach, ma działa-
nie antybiotyczne, przeciwgorączkowe 
i przeciwkaszlowe, ułatwia zasypianie, 
łagodzi stres i równoważy ciśnienie.

Miód spadziowy – powstaje ze spa-
dzi, lepkiej substancji występującej na 
drzewach i krzewach takich jak: świer-
ki, jodły, sosny, modrzewie, dęby, klony, 
lipy, brzozy, buki, wierzby, głóg. Ma cha-
rakterystyczny zielonkawy kolor i ko-
rzenny smak, ale spośród wszystkich 
rodzajów miodu jest najmniej słodki. 
Ma działanie przeciwzapalne i anty-
bakteryjne, stosowany jest przy infek-
cjach górnych dróg oddechowych. Jego 
właściwości wykorzystywane są do pro-
dukcji syropów wykrztuśnych. 

Dobrze jest, gdy lekarstwo jest pokarmem, a pokarm lekarstwem – Hipokrates

Miód – esencja zdrowia
Miód wrzosowy 

- ma barwę ciemno-
brunatną, po skry-
stalizowaniu po-
m a r a ń c z o w ą , 
charakteryzuje się 
ostrym, gorzkim 
smakiem. Polecany 
w stanach zapalnych 
dróg moczowych 
i gruczołu krokowego, 
kamicy nerkowej oraz zapaleniu jelit 
i biegunce.

Miód rzepakowy barwy białej do 
jasnożółtej, o słabym zapachu kwia-
tów rzepaku, o smaku słodko-gorz-
kim, szybko się krystalizuje. Jest boga-
ty w bor, tj. pierwiastek niezbędny do 
budowy tkanki kostnej oraz właściwe-
go funkcjonowania śledziony i tarczy-
cy. Duża zawartość cukrów prostych, 
przede wszystkim glukozy i fruktozy, 
czyni go przydatnym w chorobach ser-
ca, głównie naczyń wieńcowych i ukła-
du krążenia. Jest łatwo przyswajalny 
przez wątrobę, posiada duże właściwo-
ści detoksykacyjne. 

Miód gryczany – uzyskiwany jest 
z nektaru biało-różowych kwiatów gry-
ki. Trudno go pomylić z inną odmianą 
miodu. Ma on ciemną barwę burszty-
nową i płynną konsystencję, kolorem 
przypomina mocną herbatę. Łatwo go 
rozpoznać po ostrym, lekko piekącym 
smaku. Zawiera substancję wzmacnia-
jącą i oczyszczającą naczynia krwiono-
śne – rutynę i z tego powodu zalecany 
jest przy niedoborze żelaza i dla re-
konwalescentów, działa wspomagająco 
przy chorobach układu krążenia, prze-
ciwdziała miażdżycy.

Miód akacjowy – zawiera dużą ilość 
fruktozy, izoflawony, glikozydy. W po-

staci potoki przybiera bar-
dzo jasną barwę, niemal 
przezroczystą, bardzo wol-
no się krystalizuje. Miód 

akacjowy przyśpiesza rege-
nerację błon śluzowych żo-

łądka, przez co zapobiega 
chorobom wrzodowym 
żołądka i dwunastni-
cy, wspomaga trawienie. 

Właściwości miodu akacjowego wyko-
rzystywane są też przy schorzeniach ne-
rek i dróg moczowych. Ten rodzaj miodu 
ma działanie bakteriobójcze i moczo-
pędne. polecany przy chorobach nerek, 
dróg moczowych

Miód wielokwiatowy - pozyskiwa-
ny jest z letnich kwiatów, kwitnących 
w czerwcu i lipcu. Jest bardzo słodki. 
Stosuje się go przy takich dolegliwo-
ściach jak: anemia, zmęczenie, zapale-
nie gardła, przeziębienie. Pomocny jest 
też w leczeniu chorób serca, regulacji 
ciśnienia oraz alergii. zwłaszcza pole-
cany jest osobom uczulonym na pyłki 
roślin (łatwiej znosi się wiosenne aler-
gie). Zdaniem fachowców, miód wielo-
kwiatowy dodaje człowiekowi energii.

Propolis – ma działanie antybakte-
ryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne

Pyłek kwiatowy – ogranicza i ha-
muje proces miażdżycy, wzmacnia od-
porność. 

Jak najlepiej spożywać miód? 
1–2 łyżeczki miodu najlepiej wie-
czorem rozpuścić w ½ szklanki let-
niej wody. Wypić rano na czczo do-
dając kilka kropel soku z cytryny.  
Właściwe do spożycia ilości, to 10–
14g dla dzieci do 16 lat oraz 40–60g 
dla dorosłych. Powyższe ilości najlepiej 
przyjmować jednorazowo lub w dwóch 
dawkach.  (rp)

Swoje właściwości lecznicze rośliny 
i zioła zawdzięczają obecności związ-
ków biologicznie czynnych. W odróż-
nieniu od tradycyjnego ziołolecznictwa 
nowoczesna fitoterapia opiera się na su-
rowcach ziołowych, których aktywność 
lecznicza została zweryfikowana i po-
twierdzona w badaniach naukowych. 
Poznano już ponad 50 tysięcy różnych 
substancji roślinnych, z których wiele 
wykazuje właściwości lecznicze.

Do najważniejszych należą:
§	Flawonoidy – naturalne barwniki ro-

ślinne. Występują w owocach np. po-
midorach, brokułach, papryce, soi, 
roślinach strączkowych. Działają głów-
nie przeciwzapalnie. Rutyna zawarta 
w zielu fiołka trójbarwnego i w kwiatach 
czarnego bzu uszczelnia i  wzmacnia 
ściany naczyń krwionośnych, zapobiega 
krwawieniom, wybroczynom, pomocna 
jest w leczeniu miażdżycy. Flawonoidy 
w koszyczku rumianku działają przeci-
walergicznie, w lukrecji – przeciwwrzo-
dowo, a w kwiatostanie kocanek i zie-
lu dziurawca działają rozkurczowo na 
mięśnie gładkie naczyń krwionośnych 
i przewodów żółciowych

§	Antocyjany – barwniki roślinne w kolo-
rze czerwonym, niebieskim, fioletowym. 
Jest ich wiele np. w kwiatach bławat-
ka, malwie czarnej, owocach borówki, 
aronii, bzu czarnego. Zmniejszają kru-
chość naczyń włosowatych, działają 
przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. 
Szczególnie wyraźnie zaznacza się ich 
działanie poprawiające mikorokrążenie 
w naczyniach włosowatych tęczówki oka.

§	Antrazwiązki – znajdują się np. stę-
żałym soku z  aloesu, korze kruszyny, 
korzeniu rzewienia, liściach senesu, 
strączkach senesu owocach szakłaku 
ciernistego, korze szakłaku amerykań-
skiego. Wyciągi z  tych roślin, dzię-
ki zawartym w  nich antrazwiązkom, 
drażniąc jelito grube działają prze-
czyszczająco. Nie należy ich jednak 
zbyt długo stosować, trzeba natomiast 
zaniechać w ostrych chorobach zapal-
nych przewodu pokarmowego, niewy-
dolności nerek i w okresie ciąży, gdyż 
mogą niekiedy prowadzić do poronień.

- Alkaloidy – są to bardzo silne naturalne 
trucizny. Alkaloidy mogą wywierać na 
nasz organizm bardzo różne działanie, 
czasami silne, a nawet gwałtowne i tru-
jące (np. kurara, nikotyna czy strychni-
na). Wykazują przede wszystkim silny 
wpływ na tkankę nerwową - jedne dzia-
łają pobudzająco, inne hamująco, a jesz-
cze inne nawet porażająco. Stosowane 
w odpowiednich dawkach mają jednak 
działanie lecznicze i pożyteczne.

Oto przykłady alkaloidów i ich dzia-
łania zawartych w znanych nam roślinach:
- w pieprzu piperyna pobudza zakończe-

nia nerwowe w przewodzie pokarmo-
wym, wzmacniając przede wszystkim 
wydzielanie soku żołądkowego

- zawarta w papryce kapsaicyna przy-
spiesza syntezę enzymów trawiennych, 
wzmaga krążenie krwi - przy okładach 
powoduje m.in. przekrwienie skóry),

- kodeina z maku – stosowana jest, jako 
środek przeciwko kaszlowi

- kawa bogata w kofeinę przyspiesza pracę 
serca, znosi uczucie znużenia i senności

- herbata i zawarta w niej teina znosi uczu-
cie zmęczenia, reguluje ruchy robaczko-
we jelit, łagodzi bóle

- w glistniku jaskółczym zielu – papa-
weryna działa przeciwbólowo i roz-
kurczowo

- ruta i jej fagaryna znosi skurcze mięśni 
gładkich

- natomiast ziele męczennicy zawiera al-
kaloidy działające uspokajająco, łago-
dzi stany napięcia i ułatwia zasypianie

§	Fenole – to związki, które mają właściwo-
ści m.in. dezynfekujące i hamujące roz-
wój bakterii. Występują np. w zielu ma-
jeranku, korze wierzby i kaliny, jeżówce.

§	Garbniki – pomagają w hamowaniu 
niewielkich krwawień. Wiążą biał-
ka wytwarzając na powierzchni błon 
śluzowych czy też skóry rodzaj po-
włoki ochronnej - przy stanach zapal-
nych. Najwięcej garbników znajduje 
się w korze dębu, kłączu pięciornika 
i wężownika, w liściu orzecha włoskie-
go, jeżynie, szałwi oraz herbacie.

§	Olejki eteryczne – zawarte są w każ-
dej roślinie i są odpowiedzialne za ich 
smak i zapach. To niezwykle skompli-
kowane mieszaniny do kilkuset róż-
norodnych związków chemicznych 
o nie zawsze znanej całkowicie zawar-
tości, często niemożliwej do odtwo-
rzenia w warunkach laboratoryjnych. 
Wspólną cechą olejków jest działanie 
antyseptyczne. W zależności od ro-
śliny mają też działanie dezynfekują-
ce, wzmacniające, uspokajające czy też 
uśmierzające ból.

§	Saponiny – występują np. w nagiet-
ku, lukrecji, mydlnicy, oliwkach, alo-
esie. Mają działanie lecznicze: moczo-
pędne, wzmagają wydzielanie śluzu, 
wzmagają procesy wchłaniania skład-
ników pokarmowych z jelit do krwi, 
przeciwbakteryjne, pierwotniakobój-
cze, przeciwgrzybicze i przeciwwi-
rusowe, pobudzają wydzielanie soku 
żołądkowego, żółci i soku jelitowego. 
Mogą wpływać na poziom choleste-
rolu. Nasilają trawienie tłuszczów, ale 
niektóre z nich są truciznami.

§	Lecytyna - jest źródłem substancji 
o charakterze witamin: choliny i ino-
zytolu. Cholina zapobiega odkładaniu 
się cholesterolu, bierze udział w prze-
syłaniu impulsów do mózgu, wspoma-
ga komórki wątroby. Inozytol obniża 
poziom cholesterolu, wpływa na pra-
widłowy stan skóry i  włosów, działa 
uspokajająco. Bogatym źródłem lecy-
tyny są niektóre nasiona np. soi.

Choć zioła są uznawane za łagod-
ne i nieszkodliwe trzeba jednak pamię-
tać, że znajdujące się w nich substan-
cje czynne mogą wywołać silne reakcje 
alergiczne lub lokalne podrażnienia 
skóry, co może czasem doprowadzić do 
powstania pęcherzy i zapaleń. Stosowa-
ne nieumiejętnie mogą bardziej szko-
dzić niż pomagać. (CC)

Fitoterapia, czyli ziołolecznictwo

Leczniczy potencjał roślin

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA

Fot. Brian Hoskins / freeimages.com 

W średniowieczu wiedza zielarska mieszała się z przesądami i wiarą w magicz-
ne właściwości ziół. W kulturach plemiennych leczeniem zajmowali się szamani 
lub znachorzy, którzy łączyli stosowanie ziół z magią, zaklęciami, modłami i róż-
nymi tajemnymi praktykami. W medycynie ludowej jeszcze dzisiaj można zna-
leźć pozostałości tych dawnych wierzeń. Do upowszechnienia wiedzy zielarskiej 
przyczyniły się klasztory, przy których powstawały szpitale i ogródki zielarskie. 
W XIX i XX wieku wraz z rozwojem chemii rozpoczęto badania składu chemicz-
nego surowców roślinnych. Pozwoliło to potwierdzić lecznicze działanie wielu ro-
ślin i wyizolować związki chemiczne o wyraźnym działaniu farmakologicznym.
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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.
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POZIOMO:
 2) monarcha
 4) przybytek X muzy
 7) słynne paryskie muzeum
 8) samiec świni
 9) jeden z muszkieterów
11) potrzebny do życia
13) inaczej o łodzi
15) pas skoszonej trawy
18) na dobranoc
19) podobno pierwszy polski raper
20) polska stolica country
24) miejscowość, w której znajdował 

się dwór i folwark Mickiewiczów
27) Krasicki
30) np. ofiara na tacę
31) muzyczna wprawka
32) miasto w Hiszpanii lub model 

Seata

PIONOWO:
 1) armatnia lub ziemska
 2) jadalny morski skorupiak
 3) rudy chytrus wśród zwierząt
 4) oprawca, egzekutor
 5) może być weneckie lub 

wystawowe
 6) poszycie leśne
10) mata dla judoków
12) zakończenie powieści
13) nicpoń, chuligan
14) mądrzejsze od kury
16) jedzenie dla zwierząt
17) kolejowe ze stali
21) przed wejściem do portu
22) Karel – czeski piosenkarz 

sprzed lat
23) wyżywienie
25) oskarżenia lub łaski
26) znany krakowski teatr
28) najdłuższa rzeka świata
29) zdarzył się w Kanie Galilejskiej

Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko 
trudem mogą się na nim utrzymać. Niccolò Machiavelli (1469–1527) – florencki filozof
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł książki Szymona Hołowni.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta  
oraz do 27.09.2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl  
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania 2-godzinne 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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