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KRAKÓW | CZY YNY
 OS. DYWIZJONU 303

KRAKÓW | NOWA HUTA
OS. SZKLANE DOMY

• dost pne metra e mieszka  i apartamentów od  m² do 141 m²
• podziemne miejsca gara owe
• teren monitorowany

• dost pne metra e mieszka  od 36 m² do 58 m²
•
•

MIESZKANIA, APARTAMENTY MIESZKANIA

  

KRAKÓW | P ASZÓW, 
UL. PRZEWÓZ

•  metra e od  m² do 76 m²
• podziemne miejsca gara owe 
• teren ogrodzony i monitorowany
• lokal u ytkowy – 45 m2

MIESZKANIA, APARTAMENTY I LOKAL U YTKOWY

Czyżyny

Hangar 

do rewitalizacji

Rada Dzielnicy XIV uchwaliła 
wniosek do prezydenta Miasta Kra-
kowa o podjęcie inicjatywy w zakre-
sie rewitalizacji terenu położonego 
przy dawnym hangarze lotniczym 
przy części dawnego pasa startowego 
na os. 2 Pułku Lotniczego. Hangar 
zbudowany został w latach 1931-34, 
prawdopodobnie wg projektu Izydora 
Stelli-Sawickiego. Stanowi on pozo-
stałość po Porcie Lotniczym Kraków-
-Czyżyny.

Więcej w Magazynie Dzielnicy XIV – str. 2

Mistrzejowice

Powstanie 

Park Reduta

W lipcu 2014 r. Rada Miasta Kra-
kowa przyjęła projekt uchwały w spra-
wie budowy Parku Reduta. Ma on po-
wstać na terenie Dzielnicy III Prądnik 
Czerwony, w jej wschodniej części 
– przy granicy z Dzielnicą XV Mistrze-
jowice (osiedlami Oświecenia i Srebr-
nych Orłów).

3 września br. odbyło się spotkanie, 
przedmiotem którego było omówienie 
zagadnień związanych z zagospodaro-
waniem Parku Reduta.

Więcej w Magazynie Dzielnicy XV – str. 4

Bieńczyce

Nowy 

przewodniczący

W czerwcu br. rezygnację z funk-
cji przewodniczącego Rady i Zarządu 
Dzielnicy XVI Bieńczyce złożył Jan Ja-
rosz. Od lipca stanowisko to objął An-
drzej Buczkowski.

– Nowo wybrany Zarząd to grupa 
radnych, z którymi dobrze mi się współ-
pracuje. Podzieliliśmy się obowiązkami, 
każdy wie, za co odpowiada, czego ma 
dopilnować i czego ja oczekuję. Myślę, że 
będzie to dobra współpraca – mówi nowy 
przewodniczący.

Więcej w Magazynie Dzielnicy XVI – str. 6
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
os. Dywizjonu 303 nr 34, tel. 12 647-61-64; fax: 12 647-15-66
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00, 
  środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

Pod koniec czerwca mieszkańcy Kra-
kowa mieli możliwość głosowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego na pro-
jekty, które ich zdaniem warte są realizacji. 

Wybierać można było w dwóch 
kategoriach: projekty ogólnomiejskie 
(wspólne dla całego Krakowa) oraz 
projekty lokalne, zgłaszane tylko dla 
danej dzielnicy. Niestety żaden ze zwy-
cięskich projektów ogólnomiejskich nie 
dotyczył Czyżyn (a głosy można było 
oddawać m.in. na rewitalizację Parku 
Lotników Polskich). Lista zadań, które 
będą realizowane w „Czternastce” obej-
muje jednak sześć projektów.

Joga w Parku Lotników Polskich 
To projekt promujący aktywność 

fi zyczną w Parku Lotników Polskich. 
Zakłada on, że pod okiem instruktora 
chętni mieszkańcy dzielnicy będą mo-
gli ćwiczyć jogę. Inicjatywa zostanie 
rozpropagowana dzięki ulotkom i pla-
katom. Organizatorzy będą udostęp-
niać chętnym maty, na których będzie 
można ćwiczyć. Zajęcia mają się odby-
wać w ciągu dwóch miesięcy. Realizacja 
tego projektu zakłada zagospodarowa-
nie czasu wolnego mieszkańców. Joga, 

Park Lotników Polskich. Fot. Marek Ziemiański

Budżet Obywatelski 2015

Projekty wybrane przez mieszkańców Czyżyn
jako zajęcia sportowo-rekreacyjne, po-
zytywnie wpływa na rozwój, doskonale-
nie i odnowę sprawności psycho-fi zycz-
nej, przyczyni się też do promowania 
i upowszechniania aktywności fi zycz-
nej potrzebnej do zachowania zdrowia 
każdego człowieka.

Oznakowanie ścieżek biegowych 
w Parku Lotników Polskich 

Celem projektu jest stworzenie no-
wego miejsca, w którym mieszkańcy 
mogą aktywnie wypoczywać. Projekt 
zakłada wyznaczenie tras do uprawia-
nia sportu oraz miejsc do bezpiecznego 
i efektywnego przeprowadzania ćwi-
czeń ruchowych dla amatorów na każ-
dym poziomie zaawansowania. Od lat 
w Parku Lotników rekreacyjnie biega 
wielu mieszkańców Krakowa. Wyzna-
czenie specjalnych ścieżek ułatwi im 
uprawianie tej dyscypliny sportu.

„Strefa malucha” na placu zabaw 
na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 

Wszyscy rodzice wiedzą, jak waż-
ne jest bezpieczeństwo dzieci, zwłasz-
cza tych najmłodszych. Stąd też pomysł 
stworzenia na placu zabaw specjalnej 

strefy przygotowanej dla maluchów. Zo-
stanie ona wyposażona w dostosowane 
do potrzeb najmłodszych urządzenia: 
piaskownicę, domek ze zjeżdżalnią, 
Chatkę Puchatka oraz tablicę do ryso-
wania. Wszystkie urządzenia zostaną 
ustawione na bezpiecznej nawierzch-
ni. Dla wygody użytkowników pojawią 
się również stół i dwie ławki. Projekt 
zakłada także przebudowę ogrodzenia 
i bramki. 

Wspólny Projekt Edukacyjny dla 
Krakowskich Uczniów – część 
dzielnicowa dla Dzielnicy XIV Czyżyny 

Jest to część większego projektu 
skierowana do Czyżyn. Założeniem 
jest zapewnienie środków fi nansowych 
na pilne zadania wg wyboru danej pla-
cówki edukacyjnej (Szkoła Podstawowa 
nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego i Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 14 na 
os. Dywizjonu 303).

Kolorowy Ogród Zabaw dla Dzieci 
Projekt ma na celu zakup nowych 

urządzeń do ogrodu przedszkolne-
go w Samorządowym Przedszkolu nr 
185 „Słoneczko” na os. Dywizjonu 303. 
Ogród ma ok. 30 arów i zainstalowana 
w nim infrastruktura ma już ponad 20 
lat, jest tym samym mocno wyeksploa-
towana i nie stanowi już niestety atrakcji 
dla dzieci. Projekt zakłada montaż urzą-
dzeń, które będą stymulować własną ak-
tywność ruchową dzieci i przyczynią się 
do poprawy ich sprawności fi zycznej.

Remont sali w celu przystosowania 
do terapii zajęciowej dla dzieci 
niepełnosprawnych 

Jest to propozycja mająca na celu po-
prawę infrastruktury edukacyjnej w naszej 
dzielnicy, a konkretnie w Przedszkolu nr 
182 na os. Dywizjonu 303. Projekt obej-
muje remont jednej z sal w celu przysto-
sowania jej do terapii zajęciowej dla dzieci 
niepełnosprawnych. Obecnie zajęcia takie 
prowadzone są w pomieszczeniu, które nie 
było odnawiane od ponad 20 lat i którego 
stan pozostawia wiele do życzenia. W ra-
mach prac przewidziano m.in. wyburzenie 
ścianki w celu powiększenia pomieszcze-
nia, wykonanie nowych podłóg z paneli 
(stare płytki stanowią zagrożenie dla bez-
pieczeństwa dzieci), odnowienie ścian i su-
fi tów, a także remont instalacji hydraulicz-
nej i elektrycznej. Marcin Porada

Podczas majowej sesji Rada Dzielnicy XIV 
Czyżyny uchwaliła wniosek do prezydenta Miasta 
Krakowa o podjęcie inicjatywy w zakresie rewita-
lizacji terenu położonego przy dawnym hangarze 
lotniczym przy części dawnego pasa startowego 
na os. 2 Pułku Lotniczego. Tereny te od wielu lat 
ulegają systematycznej degradacji i dewastacji, co 
niestety ma przełożenie na obniżanie komfortu 
życia mieszkańców pobliskich budynków miesz-
kalnych. Jest to o tyle niezrozumiałe, że obszar 
posiada niewątpliwe walory zabytkowe i stano-
wi jeden z symboli Czyżyn – kontur hangaru zo-
stał wykorzystany przy projektowaniu logo Rady 
Dzielnicy XIV.

Teren ten mógłby zostać z pewnością wykorzy-
stany tak, aby służyć mieszkańcom „Czternastki”, 
jako przestrzeń rekreacyjna, edukacyjna czy kultu-
ralna. Rada Dzielnicy XIV wielokrotnie czyniła sta-

rania o rewitalizację tego terenu, jednak z różnych 
względów nie było to do tej pory możliwe. Kolejna 
próba działań radnych została zainspirowaną no-
wymi możliwościami, jakie daje perspektywa unijna 
2014-2020 oraz priorytety interwencji przewidzia-
ne w Ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego. Zakres wspar-
cia ma obejmować m.in. rewitalizację miast poprzez 
realizację działań inwestycyjnych, mających na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców.

Przypomnijmy, że hangar zbudowany został 
w latach 1931-34, prawdopodobnie wg projek-
tu Izydora Stelli-Sawickiego. Stanowi on pozo-
stałość po Porcie Lotniczym Kraków-Czyżyny, 
który powstał z rozbudowy lotniska wojskowe-
go w Rakowicach. Na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat pełnił rozmaite funkcje: był bazą 
lotniczą okupacyjnych sił Luftwaff e, a następnie 
Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej, 
a w okresie powojennym, aż do likwidacji w 1963 
r., był ponownie częścią Portu Lotniczego Kra-
ków-Czyżyny. W późniejszych latach, aż do po-
łowy lat 90-tych, był użytkowany przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. 
W adaptowanym hangarze mieściła się zajezdnia 
autobusowa z warsztatami naprawczymi. 

Uchwała stała się inspiracją dla Rady Miasta 
Krakowa, która w ostatnim czasie zawnioskowała 
do Prezydenta o przeznaczenie środków na reali-
zację tego celu. 

Marcin Porada

Hangar na os. 2 Pułku Lotniczego zbudowany został w latach 

1931-34. Fot. Paweł Meysztowicz.

Skróceni    e trasy autobusu linii 142, który obec-
nie w dni powszednie kursuje jedynie pomiędzy 
przystankami os. Na Stoku – Czyżyny Dworzec 
wzbudziło duże protesty mieszkańców Czyżyn. 
Nie ustają zabiegi, by przywrócić starą trasę nie 
tylko podczas weekendów. Wniosek w tej sprawie 
skierowała ostatnio Rada Dzielnicy XIV.

Kontrowersyjna decyzja o zmianie trasy auto-
busu 142 od razu została źle przyjęta przez wie-
lu mieszkańców. Rozmowy w tej sprawie podję-
li już w minionej kadencji ówcześni radni miasta 
z terenu Dzielnicy XIV. Początkowo nie były 
one łatwe, ale przywrócenie trasy pod koniec ka-
dencji wydawało się już w zasadzie przesądzone, 
zwłaszcza po spotkaniu mieszkańców z prezyden-
tem Miasta w ZSO nr 14 na os. Dywizjonu 303. 
Niestety, poprzedni przebieg trasy linii 142 zo-
stał przywrócony jedynie w weekendy. Niestety 
nie jest to wystarczające dla wielu mieszkańców 
Czyżyn, a szczególnie os. Dywizjonu 303, dlate-
go Rada zawnioskowała o przywrócenie dawnego 
przebiegu trasy linii autobusu 142 również w dni 
powszednie.

Wydaje się, że na spełnienie tego postula-
tu przyjdzie jeszcze poczekać. Odpowiedź, którą 
Rada otrzymała nie napawa optymizmem. ZIKiT 
przedstawił wyniki badań, wskazujące, że śred-
nie napełnienie na odcinku Prądnik Czerwony 
– Medwe ckiego wynosiło tylko 10 osób, a z Ron-
da Kocmyrzowskiego na os. Na Stoku – 22 osoby. 
Stąd decyzja o skróceniu trasy. Jako rekompensatę 

dla Czyżyn wskazano uruchomienie popularnej li-
nii tramwajowej 52 oraz zwiększenie częstotliwo-
ści kursowania autobusu 178. ZIKiT policzył tak-
że koszty. Wprowadzone obecnie zmiany kosztują 
360 tys. zł, natomiast pozytywna odpowiedź na 
wniosek czyżyńskich radnych przyniosłaby dalsze 
zwiększenie kosztów o 1,4 mln zł, których nie ma 
w budżecie na komunikację.

Czy zatem sprawa jest beznadziejna? Miejmy 
nadzieję, że nie. Choć przy tej skali kosztów dopro-
wadzenie do zmian nie będzie łatwe, Zarząd Dziel-
nicy będzie uparcie powracał do tej sprawy. Kolejna 
remarszrutyzacja, o której mówi się coraz głośniej, 
może być dobrą okazją do wprowadzenia pozytyw-
nych zmian w komunikacji w Czyżynach.

Jerzy Woźniakiewicz

Hangar na osiedlu 2 Pułku Lotniczego

Symbol Czyżyn do rewitalizacji?

Trasa linii autobusowej nr 142 wydłużona została tylko 

w weekendy. Fot. Jerzy Woźniakiewicz

Linia autobusowa 142

Wydłużenie trasy mało realne?
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Krakowski senior na facebooku 
Rozpoczęły się zapisy na bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów. Zajęcia 

wyjątkowe, bo prowadzone wspólnie przez uczniów i nauczycieli ze szkół STO. 
Dzięki spotkaniom krakowscy seniorzy poznają nie tylko podstawy wykorzystania 
nowych technologii – dowiedzą się m.in., jak założyć konto w mediach społecz-
nościowych. To druga edycja akcji „Profesor Wnuczek”, wspólnego przedsięwzięcia 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Luxoft Poland, sponsora wydarzenia. 

Zajęcia będą prowadzone w dwóch krakowskich szkołach – w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. J. Słowackiego STO przy ul. Stradomskiej 10 (pierwsze zajęcia już 4 
września) i w Zespole Szkół Społecznych nr 3 STO na os. Dywizjonu 303 nr 35 (pierwsze 
zajęcia 18 września). W ubiegłym roku akcja odbyła się w 9 szkołach w czterech miastach. 
Z zajęć skorzystało 101 seniorów. W tegorocznej odsłonie weźmie udział niemal 20 szkół.

Kontakt w sprawie zapisów: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowa-
ckiego STO, ul. Stradomska 10: Sekretariat, tel./fax 12 421 67 45, 12 421 67 16. 
Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO, os. Dywizjonu 303 nr 35: Centrum Infor-
macji Szkolnej, tel.: 12 648 56 37

Mistrzejowice planują Odbierz 

telefon 

w sprawie 

bezpieczeństwa
Miasto chce poznać opinię miesz-

kańców na temat bezpieczeństwa 
w mieście – do 19 października prze-
prowadzi sondaż w postaci telefonicz-
nej ankiety wśród mieszkańców wszyst-
kich dzielnic. 

Wyniki badania posłużą do lep-
szego poznania oczekiwań miesz-
kańców odnośnie poprawy bezpie-
czeństwa, a następnie wyznaczania 
kierunków dalszego postępowania 
w tym zakresie. 

Sondaż będzie realizowany przez 
ankieterów Biura Badań Społecznych 
„OBSERWATOR”. Kwestionariusz 
będzie anonimowy. 

Badania prowadzone będą we 
współpracy z Uniwersytetem Jagielloń-
skim w ramach realizacji Porozumienia 
podpisanego 9 stycznia 2014 r. pomię-
dzy Urzędem Miasta Krakowa a Uni-
wersytetem Jagiellońskim o współpracy 
w zakresie badania porządku i bezpie-
czeństwa publicznego w Krakowie, re-
komendowania i doskonalenia działań 
mających na celu jego poprawę, a tak-
że wymiany doświadczeń. Są one kon-
tynuacją działań zapoczątkowanych 
w roku 2008, kiedy to przeprowadzo-
no badania opinii publicznej mające na 
celu zebranie danych na temat poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców Kra-
kowa.

Kolejne spotkanie planistów z Biu-
ra Planowania Przestrzennego UMK 
z mieszkańcami Krakowa odbyło się 1 
września. Tym razem tematem konsul-
tacji była wstępna koncepcja miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Mistrzejowice 
– Ks. Kazimierza Jancarza”. 

Na obszarze dzielnicy XV Mistrze-
jowice sporządzany jest obecnie miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. 
Kazimierza Jancarza”. Według przyję-
tych harmonogramów projekt planu zo-
stanie skierowany do Rady Miasta Kra-
kowa celem uchwalenia w maju 2016 r. 

Plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Mistrzejowice – 
ks. Kazimierza Jancarza” ma charak-
ter ochronny. Głównymi założeniami 
dokumentu jest ochrona istniejące-
go układu urbanistycznego osied-
li przed dogęszczeniem niepożądaną 
zabudową, kształtowanie sieci prze-
strzeni publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów zieleni we-
wnątrzosiedlowej, a także utrzymanie 
terenów zieleni urządzonej towarzy-
szącej potokowi Sudół i Fortowi Ba-
towice oraz Plant Mistrzejowskich.

Więcej w „Magazynie Dzielnicy

XV Mistrzejowice” – str. 4. 

21–27 września – Dni Profi laktyki Zdrowia 
Skuteczne budowanie efektywnych programów profi laktycznych oraz prezen-

tacja dobrych praktyk – to główne tematy Małopolskiej Konferencji Profi laktyki 
Zdrowia w Krakowie, która odbędzie się 21 września w Sali Obrad Rady Miasta 
Krakowa. Początek spotkania o godz. 10.30. 

Wydarzenie zainauguruje Małopolskie Dni Profi laktyki Zdrowia – społeczną 
akcję profi laktyczną, podczas której placówki medyczne z Małopolski od 21 do 27 
września otwierają swoje „drzwi” i udostępniają pacjentom nieodpłatnie badania 
profi laktyczne. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego z Polski i Małopolski, podmiotów leczniczych oraz instytucji dzia-
łających w obszarze kreowania polityki zdrowotnej. Program na www.krakow.pl.

„Wędrówki Kropelki” – nowa propozycja 

edukacyjna dla przedszkolaków 
Interaktywne przedstawienie edukacyjne to nowy projekt Wodociągów Kra-

kowskich, skierowany tym razem do najmłodszych. Udział w przedsięwzięciu 
mogą zgłaszać małopolskie przedszkola już od 7 września. Dzieci spotka nie lada 
niespodzianka: nie tylko dowiedzą się, co zrobić, żeby mieć czystą, dobrą wodę. 
Będą mogły zostać też…aktorami. Więcej informacji na www.mpwik.krakow.pl.

Całodobowa gra miejska osadzona 
w realiach okupowanego Krakowa 1942 
roku – to nowy wrześniowy projekt Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa 
i „Gazety Wyborczej”. Zapraszamy na 
emocjonującą podróż w czasie i nietypo-
wą lekcję historii miasta. Gra rozpocznie 
się 11 września o godzinie 17:00 i potrwa 
do soboty. 

„Kryptonim Ubezpieczalnia” to gra 
strategiczna, będąca częścią obchodów 
tegorocznego Dnia Pamięci Ofi ar Ge-
stapo. Gra, podzielona na kilka etapów 
(w tym nocny, podczas godziny policyj-
nej) rozpocznie się w piątek 11 września 
o godz. 17, a zakończy w sobotę 12 wrześ-
nia. Przywrócimy do życia historyczne in-
stytucje, przypomnimy najważniejsze po-
staci, wydarzenia i codzienność tamtego 
okresu. Przez 24 godziny 3–5-osobowe 
zespoły graczy – członków Armii Krajo-
wej – będą wypełniać ryzykowne zadania 
konspiracyjne związane z gromadzeniem 

i produkcją broni („Ubezpieczalnia” była 
kryptonimem Szefostwa Produkcji Kon-
spiracyjnej krakowskiego okręgu AK), 
zdobywaniem informacji, obserwacją 
wroga i rozbudową siatki wywiadowczej. 
Wygra ten, kto najskuteczniej wykona 
najwięcej zadań jak najmniejszym kosz-
tem – oszczędzając swoich ludzi, czas, po-
siadane zasoby, a przede wszystkim podej-
mując rozważne decyzje. 

Uczestnicy będą mogli grać razem 
lub oddzielnie, współpracować z innymi 
drużynami, a nawet wprowadzać do gry 
swoich zastępców, jeśli „zginą” lub zosta-
ną aresztowani. Każda drużyna sama zbu-
duje swoją strategię, korzystając z „możli-
wości” jakie dawała okupacja i nierzadko 
ocierając się o poważne dylematy moralne. 

Zgłoszenia drużyn: do 9 września 
włącznie mailem na adres gramiejska@
krakow.agora.pl. Więcej informacji oraz 
regulamin gry na stronach mhk.pl i kra-
kow.wyborcza.pl

„Kryptonim Ubezpieczalnia” 

gra miejska, która nie śpi

II Nowohucki Festiwal Biegów 
Fundacja Sportowy Kraków wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym 

Kraków Wschód zapraszają 26 września na stadion sportowy na os. Szkolne 39 na 
2 Nowohucki Festiwal Biegów. Centralnym punktem 2 Nowohuckiego Festiwalu 
Biegów będzie rozpoczynający się o godz. 13.00 bieg na 5 km wokół Zalewu Nowo-
huckiego. Mogą w nim wziąć udział osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia 
posiadająca pisemną zgodę na start od rodzica/opiekuna. Zapisy na bieg pod adre-
sem: www.pomiar-czasu.pl i www.moswschod.pl. Do wygrania wspaniałe nagrody: 
wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, rowery, 
loty balonem nad Krakowem, karty upominkowe i wiele innych atrakcyjnych nagród.

Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa

Niskopodłogowy tramwaj Trami-
no marki Solaris wraca do Poznania. 
30 sierpnia mieszkańcy Krakowa mieli 
okazję podróżować nim po raz ostatni. 
MPK SA testowało tramwaj na kra-
kowskich torowiskach ponad pół roku, 
od 23 lutego.

Decyzja o sprawdzeniu tramwaju 
wyprodukowanego przez fi rmę Solaris 
Bus&Coach wynikała przede wszyst-
kim z tego, że jest to wagon wyposażo-
ny w innowacyjny system gromadzenia 
energii. Jedną z największych innowa-
cji jest zamontowany na dachu Układ 
Odzysku Energii z systemem super-
kondensatorów. Sprawia on, że pojazd 
może gromadzić energię elektryczną, 
która później wykorzystywana jest przy 
przyspieszaniu, a jednocześnie zapew-
nienia jazdę autonomiczną tramwa-
ju bez konieczności pobierania energii 
z sieci trakcyjnej.

Testy tramwaju Solaris zakończone

Dzięki testom mieszkańcy Krako-
wa, w tym także Nowej Huty zyskali 
nowoczesny niskopodłogowy tramwaj. 
Przez cały okres sprawdzania tego wa-
gonu, kursował on bowiem do nowo-
huckich dzielnic, na liniach nr 1, 4 i 14.

W czasie trwania testu o opinie na 
temat tego wagonu pytano także pa-
sażerów. Zdecydowana większość wy-
pełnionych przez nich ankiet zawiera-
ła pozytywne komentarze. Mieszkańcy 
zwracali uwagę, że wagon zapewnia 
komfortowy przejazd i doceniali m.in. 
klimatyzację i niską podłogę.

Tramwaj Tramino ma długość blisko 
32 metrów. Jest niskopodłogowy, jedno-
przestrzenny i składa się z pięciu członów. 
Wnętrze w pełni klimatyzowanego Tra-
mino jest oświetlane za pomocą nowo-
czesnej technologii LED. Zarówno z ze-
wnątrz, jak i w środku tramwaj wyróżnia 
się niezwykle nowoczesnym designem.

Fot. Archiwum MPK Kraków

Muzeum Historyczne Miasta Kra-
kowa zaprasza na 7. edycję wydarze-
nia Zajrzyj do Huty i poznania dzie-
dzictwa historycznego Nowej Huty. 
Mieszkańcy Nowej Huty będą mie-
li okazję poznać swoją dzielnicę, kra-

19–20 września – Zajrzyj do Nowej Huty
kusi pozbycia się mylnych wyobrażeń 
o niej, a turyści zobaczyć „inną twarz” 
Krakowa. Jednym zdaniem: przez 
dwa dni, zupełnie na luzie, nieśpiesz-
nie i przede wszystkim z profesjonal-
nymi przewodnikami będzie można 
zwiedzić Nową Hutę wzdłuż i wszerz.
W programie: spacery, gry miejskie, 
zwiedzanie wystawy Forty Austriackie 
w Nowej Hucie, cieczki autokarowe, 
wykłady, wizyty w miejscach na co dzień 
niedostępnych i wiele innych trudnych 
do wyliczenia atrakcji... 

Na większość imprez wstęp wol-
ny. Liczba miejsc ograniczona, stąd ko-
nieczność zapisywania na wydarzenia. 
Szczegóły: http://www.mhk.pl/aktu-
alnosci/30. Pytania: nowahuta@mhk.
pl lub pod nr tel. 12 425 97 75. 
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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

Dyżury w biurze Rady Dzielnicy

• Dyżury Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
 Przewodnicząca Zarządu Grażyna Janawa
 lub zastępca przewodniczącej Konrad Maciejowski 
 każdy czwartek w godz. 14 do 16

• Członkowie Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice:
 Anna Trzoniec – pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15 do 16
 Sławomir Dymacz – trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16 do 17
 Maciej Olszański – drugi wtorek miesiąca w godz. w 18 do 19

3 września br. w Wydziale Kształ-
towania Środowiska Urzędu Miasta 
Krakowa, na os. Zgody 2 miało miejsce 
spotkanie, przedmiotem którego było 
omówienie zagadnień związanych z za-
gospodarowaniem Parku Reduta oraz 
sposobem organizacji przedprojekto-
wych konsultacji społecznych z miesz-
kańcami dzielnic XV Mistrzejowice 
i III Prądnik Czerwony. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. Dyrektor Wydziału 
Kształtowania Środowiska UMK Ewa 
Olszewska-Dej oraz wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Krakowa Dominik 
Jaśkowiec.

Decyzję o budowie Parku Reduta 
podjęła Rada Miasta Krakowa, przyjmu-
jąc 9 lipca 2014 r. projekt Uchwały w tej 
sprawie. Wcześniej Rada Dzielnicy XV 
Mistrzejowice Uchwałą XLI/308/2014, 
poparła Uchwałę XLVI/542/2014 Rady 
Dzielnicy III Prądnik Czerwony, wnio-
skującą do prezydenta Miasta Krako-
wa o utworzenie na terenie wyżej wy-
mienionej Dzielnicy nowego parku 
miejskiego zlokalizowanego na działce 
nr 59/4 (jednostka ewidencyjna Śród-
mieście: 21, obręb ewidencyjny: 21 po-
wierzchnia 7,75 ha).

Przyszły Park Reduta znajdować 
będzie się na terenie Dzielnicy III Prąd-
nik Czerwony, w jej wschodniej części – 
przy granicy z Dzielnicą XV Mistrzejo-
wice (osiedlami Oświecenia i Srebrnych 
Orłów). Od strony północnej, przylegać 
będzie do doliny potoku Sudoł Domi-
nikański. Park miejski, który powierzch-
nię powierzchnia ma wynosić niespełna 
8 ha, w całości znajdować będzie się na 

Park powstanie na terenie Dzielnicy Prądnik Czerwony przy granicy z Dzielnicą Mistrzejowice. Fot. RD XV

Powstanie Park Reduta

Nowe miejsce wypoczynku i rekreacji

terenie stanowiącym własność miasta 
Krakowa.

Podczas spotkania, ustalono 
wstępnie, iż na przełomie września, 
października br. rozpoczną się war-
sztaty projektowe przeznaczone dla 
III i XV Dzielnicy, w trakcie trwania 
których wspólnie z mieszkańcami tych 
Dzielnic zaprojektowane zostaną za-
łożenia nowego Parku Reduta. War-
sztaty poprzedzone będą spotkaniami 
inauguracyjnymi dla mieszkańców obu 
Dzielnic.

Inicjatywa budowy parku miejskiego 
daje nadzieję i pozwala przypuszczać iż 
zmienia się dotychczasowa polityka mia-
sta dotycząca zabudowy miasta, w tym 
przede wszystkim gospodarką terenami 
zielonymi. Zarówno w Dzielnicy Prąd-
nik Czerwony, jak i Mistrzejowicach 

potrzebne są tereny, gdzie mieszkańcy 
będą mogli wypocząć, spędzić czas z ro-
dzinami czy znajomymi. Park Reduta 
w połączeniu z zielonymi terenami na-
szej Dzielnicy (od strony północnej), 
które równolegle można i powinno się 
zagospodarować w podobny sposób, sta-
nowiłby w przyszłości piękny ciąg space-
rowo-rekreacyjny.

Informacje dotyczące terminów 
spotkań dla mieszkańców Dzielnicy XV, 
zamieszczone zostaną na stronach inter-
netowych:
– www.dzielnica15.krakow.pl oraz
– www.facebook.com/dzielnica15.

krakow.
 Piotr Żołyniak

przewodniczący Komisji Infrastruktury 

i Planowana Przestrzennego

Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

Po długich staraniach rusza długo oczekiwana przebudo-
wa przeciążonego Ronda Piastowskiego. Środki na realiza-
cję zostały zabezpieczone w budżecie miejskim na rok 2016. 
Mając na uwadze dynamiczny rozwój budownictwa miesz-
kalnego na północnym krańcu osiedli Piastów i Bohaterów 
Września, jak i potrzebę poszerzenia ulicy Piasta Kołodzieja, 
aż po granice miasta w okolicy ulicy Powstańców, Rada Dziel-
nicy XV Mistrzejowice zwróciła się do prezydenta Miasta 

Krakowa o rozpoczęcie prac – w miarę możliwości – jeszcze 
w roku bieżącym.

Przebudowa Ronda Piastowskiego usprawni komunika-
cję w tym rejonie miasta, gdzie aktualnie mieszkańcy bory-
kają się z dużymi trudnościami. Dodatkowo uwzględniając 
przyszłe inwestycje mieszkaniowe oraz drogowe (planowana 
Północna obwodnica Krakowa) jest ona niezbędnym uzupeł-
nieniem lokalnej infrastruktury. RD XV

Zmiany w komunikacji miejskiej

Mistrzejowice bez linii nr 128

Rodno Piastowskie

Rusza długo oczekiwana inwestycja

W czerwcu Zarząd Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie poin-
formował, że jedna z najdłużej kursujących 
i najbardziej zakorzeniona w świadomości 
mieszkańców Mistrzejowic linia autobu-
sowa nr 128, nie będzie kursować do ich 
dzielnicy. Wywołało to protesty społeczne, 
poparte interwencjami radnych Dzielnicy 

oraz Miasta Krakowa. Zmiana ta w rze-
czywistości osłabiła możliwości połączeń 
z centrum miasta. Na protesty mieszkań-
ców i prośby o przywrócenie autobusu 
nr 128 do Mistrzejowic, prezydent Jacek 
Majchrowski odpowiedział negatywnie, 
argumentując to spadkiem znaczenia linii 
oraz zastąpieniem jej roli przez inne au-

tobusy. Apele mieszkańców nie pozostały 
jednak bez reakcji. Od początku września 
przez Mistrzejowice zaczęła kursować 
magistralna linia autobusowa nr 139, bieg-
nąca od Kombinatu do Mydlnik. Zapewni 
ona połączenie z ośrodkami akademicki-
mi oraz Alejami Trzech Wieszczów. Linia 
kursuje co 15 minut. RD XV

XII Sesja Rady Dzielnicy XV Mi-
strzejowice odbyła się 27 sierpnia br. 
Radni podjęli chwały w następujących 
sprawach:
– wniosku do Prezydenta Miasta Kra-

kowa o zabezpieczenie środków na 
realizację inwestycji pn. przebudo-
wa ul. Powstańców, ul. Piasta Koło-
dzieja i Ronda Piastowskiego oraz 
budowa odcinka ul. Powstańców do 
ul. Morcinka/Mistrzejowicka,

– dokumentacji projektowej zago-
spodarowania istniejącego ogródka 
jordanowskiego zlokalizowanego 
na Polanie Nagłowickiej,

– rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy XV 
Mistrzejowice na rok 2015,

– wniosku do Prezydenta i Rady Mia-
sta Krakowa dot. wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwały radnych

XII Sesja Rady Dzielnicy
i Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego, zadań inwestycyjnych plano-
wanych przez Radę Dzielnicy XV 
Mistrzejowice do realizacji w latach 
2014 – 2016,

– rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy XV 
Mistrzejowice na rok 2016,

– zmiany jednostki realizującej za-
dania w ramach środków będących 
w dyspozycji Dzielnicy XV Mi-
strzejowice na rok 2015,

– zmiany jednostki realizującej za-
dania w ramach środków będących 
w dyspozycji Dzielnicy XV Mi-
strzejowice na rok 2016,

– zawarcia umów najmu lokali socjal-
nych.
Pełna treść podjętych uchwał na 

stronie www.bip.krakow.pl w zakładce 
Władzie i miasto – Dzielnice. (red)

1 września br. w Młodzieżowym 
Domu Kultury na osiedlu Tysiąclecia, 
odbyło się spotkanie, na którym miesz-
kańcom Mistrzejowic przedstawiono 
wstępny projekt Koncepcji opracowy-
wanego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Mistrze-
jowice – ks. Kazimierza Jancarza”. 
Organizatorem było Biuro Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Krako-
wa uczestniczyło w nim około 70 osób.

Podczas spotkania Janusz Jeżak, 
członek Stowarzyszenia Urbaniści Pol-
scy, autor projektu koncepcji, przedsta-
wił przybyłym gościom wstępne założe-
nia planu. Wskazał m.in. na konieczność 
zabezpieczenia ładu przestrzennego 
osiedli, wprowadzenie prawidłowej po-
lityki parkingowej oraz ochronę i kształ-
towanie sieci przestrzeni publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów 
zieleni wewnątrzosiedlowej. Uczestnicy 
spotkania zadawali wiele pytań, wśród 
których zdecydowana większość doty-
czyła terenu zielonego użytku przy uli-
cy Kurzei 14 oraz planowanej budowy 
dwóch budynków wielorodzinnych przy 

ulicy Kurzei – naprzeciwko bloków nr 
7 i 11 przy ulicy Jerzego Zawieyskie-
go. Zainteresowanie wzbudzała rów-
nież przyszłość terenu przylegającego 
od strony zachodniej do pętli autobuso-
wej MPK w Mistrzejowicach. Zgodnie 
z zapewnieniami autora Koncepcji pla-
nu, przychylając się do wniosków i ocze-
kiwań mieszkańców, wskazywany teren 
ma być docelowo terenem zielonym – nie 
przeznaczonym pod zabudowę.

Poruszony został też temat dro-
gi przy blokach nr 61, 66 na osiedlu 
Złotego Wieku. Janusz Jeżak wspo-
mniał również o ewentualnej możli-
wości budowy w niskiej zabudowie, 
wielokondygnacyjnego parkingu przy 
skrzyżowaniu jezdni ulic Ks. Jancarza 
i Wawelskiej, w miejscu, gdzie obecnie 
funkcjonuje prywatny parking. Na pew-
no takie rozwiązanie, w jakiejś części 
zaspokoiłoby potrzeby mieszkańców 
osiedla Złotego Wieku, którzy podob-
nie, jak inni mieszkańcy Dzielnicy XV, 
coraz częściej borykają się z problemem 
braku miejsc postojowych. 

Piotr Żołyniak

Mpzp „Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza”

Spotkanie na osiedlu Tysiąclecia
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– duży wybór markowych 

 klocków

– błyskawiczna realizacja 

 zamówień

– możliwość odbioru 

 osobistego*

– dowóz zakupionych 

 u nas klocków 

 na terenie Krakowa*

* szczegóły na stronie 

 www.klockowo.pl

odbiór osobisty:

Borkowska 25

Kraków-Kliny

 660 298 222

e-mail: klockowo@klockowo.pl

www.klockowo.pl

Dieta bezglutenowa jest od pew-
nego czasu lansowana przez celebry-
tów jako idealny sposób na zachowanie 
zdrowia i – co oczywiście ważniejsze – 
szczupłej sylwetki. Czy jednak naukow-
cy podzielają ten zachwyt życiem bez 
glutenu? Komu naprawdę jest potrzeb-
na taka dieta?

Na początek kilka słów o samym 
sprawcy całego zamieszania. Gluten, 
to powszechnie występujące białko 
roślinne, składające się z gluteniny 
i gliadyny. W największej ilości zawie-
rają go ziarna niektórych zbóż: jęcz-
mienia, pszenicy, żyta i owsa (owies 
sam w sobie jest wolny od glutenu, ale 
prawie zawsze jest nim zanieczyszczo-
ny przez kontakt z innymi ziarnami). 
Wszelkie produkty wytworzone z tych 
zbóż oraz z ich mąki, czyli m.in. ma-
karony, pieczywo, a nawet piwo, mają 
w składzie to kłopotliwe dla niektórych 
białko. Gluten bardzo łatwo absorbu-
je zapachy i dlatego szeroko wykorzy-
stywany w branży spożywczej – trudno 
znaleźć produkt, który nie zawiera go 
choćby w śladowych ilościach. 

Nie jest prawdą, że eliminacja glu-
tenu jest wskazana profi laktycznie dla 
każdego. U 99% społeczeństwa nie ist-
nieją wskazania do wykluczenia glute-
nu z codziennej diety. Co więcej, zboża 
i inne produkty będące jego nośnikami 
są źródłem wielu niezbędnych do ży-
cia składników odżywczych. Niemniej 
jednak, u niektórych ludzi organizm na-
prawdę źle reaguje na gluten. Przyczyn 
może być kilka – celiakia, nadwrażli-
wość na gluten lub alergia na niego oraz 
różne zespoły złego wchłaniania. 

W tym pierwszym przypadku 
przejście na dietę bezglutenową może 
uratować życie – pozostawiona bez 
leczenia celiakia prowadzi do uszko-
dzenia kosmków jelitowych, a w kon-
sekwencji jest częstą przyczyną nowo-
tworów przewodu pokarmowego. Prócz 
śmiertelnego niebezpieczeństwa, celia-
kii towarzyszą przykre objawy, takie jak 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Dieta bezglutenowa – dla kogo?

niedowaga, wycieńczenie organizmu, 
powiększony brzuch, niepłodność. Eli-
minacja glutenu i odpowiednie leczenie 
pozwala chorym dojść do siebie w kil-
ka miesięcy i normalnie funkcjonować, 
oczywiście z uwzględnieniem ścisłego 
przestrzegania diety przez całe życie. 

Niektórzy z kolei na pewnym etapie 
rozwoju doświadczają alergii na gluten, 
rzadko jednak towarzyszy ona człowie-
kowi na stałe. Najczęściej borykają się 
z nią niemowlęta i małe dzieci. Powodem 
jest nie do końca dojrzały układ pokar-
mowy, który nie jest jeszcze w stanie tra-
wić wszystkich dostarczanych mu sub-
stancji. Zaleca się, by do dziecięcej diety 
gluten wprowadzać ostrożnie i uważnie 
obserwować reakcję organizmu przez 
kilka dni po podaniu. Jeśli wystąpią ob-
jawy takie jak suchość skóry, ból brzu-
cha i rozdrażnienie, lepiej zrezygnować 
z produktów glutenowych i spróbować 
podać je ponownie za kilka miesięcy. 

Inną formą nietolerancji glutenu, 
tym razem dotykającą dorosłych, jest 

nadwrażliwość na to białko. Od celiakii 
różni się tym, że w organizmie pacjenta 
nie ma charakterystycznych dla tej cho-
roby przeciwciał, nie występują też pa-
tologiczne zmiany w jelitach, a mimo 
to po spożyciu produktów z glutenem 
można zaobserwować bóle brzucha, 
wysypkę, uczucie przemęczenia, bóle 
głowy i mięśni. Nie do końca wiado-
mo, co wywołuje tę nadwrażliwość, ale 
przejście na dietę prowadzi do całko-
witego ustąpienia przykrych objawów.

Osoby na diecie bezglutenowej 
nie muszą żegnać się ze smakiem swo-
ich ulubionych potraw. Dzisiejszy ry-
nek produktów dietetycznych wycho-
dzi naprzeciw ich potrzebom i oferuje 
bezglutenowe ciastka, pieczywo, muesli 
itp. Prócz dokładnego czytania składu 
na etykietach, trzeba szukać na opako-
waniach znaku przekreślonego kłosa – 
uniwersalnego oznaczenia dla produk-
tów wolnych od glutenu.

Barbara Korgól

BIOVERT.pl

Krakowscy seniorzy będą mo-
gli bezpłatnie zaszczepić się prze-
ciwko grypie. Urząd Miasta Krako-
wa zaprasza mieszkańców, którzy 
ukończyli 65. rok życia do sko-
rzystania z bezpłatnych szczepień 
ochronnych przeciwko grypie se-
zonowej. Szczepienia są realizowa-
ne od 1 września. 

W ramach programu przewi-
dziano wykonanie badania lekar-
skiego oraz szczepienie przez leka-
rza lub pielęgniarkę. Aby skorzystać 
z bezpłatnego szczepienia, nale-
ży być zameldowanym na terenie 
Krakowa (pobyt stały lub czasowy) 
oraz zarejestrować się telefonicznie 
w jednej z placówek realizującej pro-
gram. Lista realizatorów programu 
dostępna jest na stronie www.kra-
kow.pl. 

Informację na temat szczepień 
można uzyskać pod numerem Cało-
dobowej Informacji Medycznej (12) 
661-22-40. 

Realizacja programu potrwa do 
wyczerpania limitu szczepionek. Na 
program szczepień przeciwko grypie 
dla osób po 65. roku życia Kraków 
przeznaczy w tym roku 140 tys. zł. 
W ubiegłym roku na program szcze-
pień Miasto przeznaczyło 140 tys. zł. 
Zaszczepiono blisko 4 tys. osób. 

Przypomnijmy, w latach 2013 r. 
i 2014 r. Kraków otrzymał tytuł Li-
dera Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy. Wyróżnienie 

Bezpłatne szczepienia przeciw 

grypie dla seniorów

przyznała Rada Naukowa Instytutu 
Oświaty Zdrowotnej Fundacji Hali-
ny Osińskiej – organizator Społecz-
nej Kampanii Informacyjnej Ogól-
nopolskiego Programu Zwalczania 
Grypy. Kraków został wyróżniony 
za wieloletnią realizację programów 
zdrowotnych i popularyzację profi -
laktyki grypy wśród mieszkańców.

(UMK) 

Od 1 września, zgodnie ze zno-
welizowaną ustawą o Bezpieczeństwie 
Żywności i Żywienia, nie będzie można 
w nich już sprzedawać tak zwanego „je-
dzenia śmieciowego”. Dzięki zmianom 
najmłodsi będą uczyć się jak zdrowo 
się odżywiać. Badania przeprowadzo-
ne w 2013 r. wykazały, że w ostatnich 
klasach szkoły podstawowej nadwagę 
lub otyłość ma już 28% chłopców i 22% 
dziewcząt. 

W związku z powyższymi zmia-
nami Pełnomocnik PMK ds. Rodziny 
oraz Stowarzyszenie Bank Żywności 
w Krakowie we współpracy z Krakow-
ską Wyższą Szkołą Promocji Zdro-
wia ogłaszają konkurs „Najzdrowszy 
sklepik szkolny w Krakowie”. Celem 
konkursu jest kształtowanie wśród 
uczniów krakowskich szkół podsta-
wowych i gimnazjów nawyków zdro-
wego odżywiania, a także promowa-
nie szkół oraz sklepików szkolnych 
oferujących w swoim asortymencie 
pełnowartościowe produkty dosto-

Konkurs na sklepik szkolny 

– cenne nagrody czekają

sowane do potrzeb rozwojowych 
dzieci i młodzieży. Owoce zamiast 
chipsów, świeże sałatki, kanapki za-
miast słodyczy, soki i woda mineral-
na? Coraz więcej krakowskich szkół 
oferuje uczniom pełnowartościowe 
produkty.

W konkursie mogą wziąć udział 
dyrektorzy szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz ajenci sklepików 
szkolnych. Konkurs rozpoczął się 

1 września i potrwa do 8 grudnia. 
Zgłoszenia można składać do 20 li-
stopada. 

Zgłoszenie powinno zawierać for-
mularz zgłoszeniowy oraz prezentację 
multimedialną prezentującą sklepik 
szkolny i jego asortyment oraz po-
dejmowane przez szkołę działania na 
rzecz promowania zdrowej żywności 
i zdrowego stylu życia. Prace należy 
przesłać do Biura Pełnomocnika Pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, 
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 
Kraków.

Na zwycięzców czekają nagrody 
ufundowane przez fi rmę Tesco oraz 
Krakowską Wyższą Szkołę Promocji 
Zdrowia: za zajęcie pierwszego miejsca 
bon na produkty spożywcze o wartości 
1500 zł oraz lada chłodnicza; nagrodą 
dla drugiego miejsca jest bon na pro-
dukty spożywcze o wartości 1000 zł 
oraz sokowirówka; nagrodą dla trzecie-
go miejsca jest bon o wartości 500 zł 
oraz blender.

Informacje oraz regulamin dostęp-
ne na: www.bip.krakow.pl, www.kra-
kow.bankizywnosci.pl oraz www.por-
taledukacyjny.krakow.pl.

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

Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

Od 1 lipca br. pełni Pan funkcję 
przewodniczącego Rady i Zarządu 
Dzielnicy XVI Bieńczyce. Mieszkań-
ców zapewne zainteresuje, jakie ma 
Pan doświadczenie w pracy samorzą-
dowca?

– Obecna kadencja jest moją dru-
gą kadencją pracy w Radzie Dzielnicy. 
W poprzedniej pełniłem funkcje Wi-
ceprzewodniczącego Komisji Prawo-
rządności. Zajmowałem się szeroko 
pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa 
na terenie naszej dzielnicy. Jestem i by-
łem gorącym zwolennikiem monitorin-
gu. Wiem, że kamery nie są panaceum 
na wszelkie zło, ale mogą być ważnym 
narzędziem w udowodnieniu przed Są-
dem popełnionych przestępstw czy też 
wykroczeń. Czasem obserwując nagra-
nie można również zapobiec jakiemuś 
niepożądanemu zjawisku. Od początku 
obecnej kadencji, czyli od grudnia 2014 
roku byłem Zastępcą Przewodniczącego 
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI. Pełni-
łem nadzór merytoryczny nad Komisją 
Praworządności i Porządku Publicznego 
oraz Komisją Infrastruktury Komunal-
nej i Planowania Przestrzennego.

– Zastąpił Pan na stanowisku prze-
wodniczącego Rady Jana Jarosza, czym 
spowodowana była ta zmiana perso-
nalna?

– Słusznie Pani zauważyła, iż jest to 
zmiana tylko personalna. Radny Jan Ja-
rosz sam zrezygnował z funkcji przewod-
niczącego Rady Dzielnicy XVI Bień-
czyce. Złożył pisemną rezygnację, którą 
Rada przyjęła na sesji 25 czerwca. Radny, 
jak sam się wyraził do mnie, był zmęczo-
ny ilością obowiązków i chciał odpocząć. 
Według mojej oceny nie było zastrzeżeń 
do merytorycznej strony pracy byłego już 
przewodniczącego, jak również całego 
poprzedniego Zarządu. Wszystkie za-
dania zostały wykonane, a najważniejsze 
sprawy dopilnowane. Zrobiliśmy sprawo-
zdanie z wykonania budżetu za poprzedni 
rok, przyjęliśmy budżet na 2015 r., przy-
gotowaliśmy projekt budżetu na rok 2016, 
który teraz w lipcu został przyjęty przez 
Radę, zorganizowaliśmy i przeprowadzi-
liśmy głosowanie nad Budżetem Oby-
watelskim i na bieżąco pilnujemy zadań 
remontowych i inwestycyjnych w dziel-
nicy zaplanowanych na ten rok. Wszyst-
ko, co dzieje się obecnie w Dzielnicy XVI 
Bieńczyce, można zresztą prześledzić na 
stronie internetowej: www.dzielnica16.
krakow.pl. Zapraszam do zapoznania się 
ze stroną dzielnicy.

Czy jest jakaś inwestycja, jakieś 
miejsce szczególnie Panu bliskie, 

Andrzej Buczkowski – nowy przewodniczący Rady 

i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Fot. M. Dziedzic

Zmiana we władzach Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Andrzej Buczkowski 

nowym przewodniczącym
Rozmowa z Andrzejem Buczkowskim, nowo wybranym przewodniczącym 
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

którym chciałby się Pan zająć w tej 
kadencji?

– Jestem nowohucianinem. Od dzie-
cka wraz rodzicami, w niedzielne popo-
łudnia, spacerowałem nad Zalewem 
Nowohuckim. Pamiętam, że była tam 
przystań z kajakami i rowerkami wod-
nymi, które można było wypożyczyć. 
Była również scena, na której można 
było zobaczyć i posłuchać różnych ze-
społów muzycznych. Dziś już tego nie 
ma. Moim marzeniem jest, aby Zalew 
Nowohucki odzyskał dawną świetność. 
W poprzedniej kadencji do naszej rady 
zgłosił się prywatny inwestor i przed-
stawił swój pomysł na zagospodarowa-
nie terenu nad Zalewem. Chciał wybu-
dować kawiarnię oraz odtworzyć scenę. 
Myślał też o przystani i wypożyczalni 
kajaków. Niestety z niewyjaśnionych dla 
nas przyczyn wycofał się z inwestycji. Po-
staram się w tej kadencji znaleźć nowe-
go odpowiedniego inwestora, który za-
gospodaruje ten teren. Mam nadzieję, że 
tym tematem zajmą się również Radni 
Miasta Krakowa, do których zwracamy 
się z prośbą o pomoc.

Jak będzie wyglądała Pana współ-
praca z Zarządem i pozostałymi rad-
nymi?

– Nowo wybrany Zarząd to grupa 
radnych, z którymi dobrze mi się współ-
pracuje. Podzieliliśmy się obowiązkami, 
każdy wie, za co odpowiada, czego ma 
dopilnować i czego ja oczekuję. Myślę, że 
będzie to dobra współpraca. Byłem i nadal 
jestem otwarty na dialog ze wszystkimi 
radnymi oraz wymianę poglądów w po-
szczególnych sprawach, które dotyczą na-
szej lokalnej przestrzeni. Chciałbym, 
abyśmy w tej Radzie zgodnie współpra-
cowali, aby nie było podziału na my i oni.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Dziedzic

Na osiedlu Na Lotnisku przy ulicy Urbanowicza powsta-
nie nowy 10 piętrowy budynek mieszkalny. Zapewne niedługo 
rozpoczną się prace, gdyż inwestor fi rma Acatom sp. z. o.o. uzy-
skała już z Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Mia-
sta Krakowa pozwolenie na budowę. Sprawa nie wzbudziła by 
pewnie emocji, gdyby nie fakt, że w ostatniej chwili zmienione 
zostały niektóre zapisy zawarte w tym pozwoleniu. 

Radnych Dzielnicy XVI Bieńczyce szczególnie oburzył 
fakt zmniejszenia ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców 
tego budynku. Początkowo miały powstać 182 miejsca parkin-
gowe, co jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzen-
nego „Bieńczyce – Osiedle”, który określa dla nowo budowa-
nych obiektów w zabudowie wielorodzinnej minimalną ilość 
miejsc parkingowych na 1,2 miejsca na 1 mieszkanie. Z nie-
znanych nawet Radzie Dzielnicy przyczyn warunki pozwole-
nia na budowę zostały zmienione tak, że w chwili obecnej dla 
inwestycji przewiduje się 107 miejsc parkingowych. Gdzie więc 
zaparkują pozostali mieszkańcy?

Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce złożyła w tej sprawie pro-
test do Elżbiety Koterby – Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju 

Miasta Krakowa, która nadzoruje pracę Wydziału Architek-
tury i Urbanistyki UMK. Włodzimierz Pietrus, radny Rady 
Miasta Krakowa również próbuje zablokować niekorzystną dla 
mieszkańców zmianę w pozwoleniu na budowę. Planowane 
jest spotkanie radnego Włodzimierza Pietrusa, przewodniczą-
cego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzeja Buczkowskiego 
oraz jego zastępcy Marcina Permusa z przedstawicielem Wy-
działu Architektury, który ma wyjaśnić przyczyny wprowadze-
nia tych zmian. Niestety Rada Dzielnicy nie jest stroną w tej 
sprawie i dlatego może tylko protestować. Odwołać się, od tej 
niekorzystnej dla mieszkańców Bieńczyc decyzji Magistratu, 
może tylko inwestor fi rma Acatom sp. z o.o. lub Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Hutnik”.

Co o tej sprawie myślą mieszkańcy dzielnicy, a szczegól-
nie osiedla Na Lotnisku? Rada Dzielnicy prosi o zgłaszanie 
uwag oraz opinii na adres: Zastępca Prezydenta Miasta Krako-
wa Elżbieta Koterba, Plac Wszystkich Świętych 3–4, 31-004 
Kraków, lub drogą elektroniczną e-mail: Elzbieta.Koterba@
um.krakow.pl. 

Magdalena Dziedzic

Osiedle Na Lotnisku

Kontrowersje wokół nowej inwestycji

Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

Bieńczyce w końcu aktywne

W Bieńczycach, podobnie jak 
w wielu innych dzielnicach Krakowa, 
plagą stały się napisy pojawiające się 
na ławkach, ścianach bloków, sklepach 
czy ogrodzeniach. Wulgarne napisy od 

Przyrządy do ćwiczeń zamontowano w ramach 

realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2014.

Fot. RD XVI

W 2014 roku w głosowaniu w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego miesz-
kańcy Dzielnicy XVI Bieńczyce wybrali 
do realizacji projekt Aktywne Bieńczy-
ce, który zakładał zainstalowanie róż-
norodnych przyrządów do ćwiczeń ru-
chowych dla dorosłych na terenie Plant 
Bieńczyckich. Wartość projektu to 100 
tys zł. Wybrane zostały 3 miejsca na 
Plantach Bieńczyckich: pierwsze na-
przeciwko Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Janusza Korczaka na osiedlu 
Kalinowym 18, drugie naprzeciw Szko-

ły Podstawowej 104 na osiedlu Wyso-
kim 7 oraz trzecie pomiędzy blokiem 11 
na osiedlu Jagiellońskim, a blokiem 27 
na osiedlu Kazimierzowskim.

19 sierpnia br. w tych miejscach zo-
stały zainstalowane i oddane do użytku 
różnorodne przyrządy do ćwiczeń. Do-
celowo mają tam być również zamonto-
wane stojaki na rowery. Już dziś widać, 
że pomysł był trafi ony, gdyż z siłow-
ni zaczynają korzystać zarówno star-
si mieszkańcy dzielnicy, jak i również 
dzieci.  RD XVI

Wulgarne napisy z ogrodzenia przy ul. Broniewskiego zostały usunięte, miejmy nadzieję, że bezpowrotnie.

fot. Magdalena Dziedzic

Nowohuckie ogrodzenie wstydu

Wulgarne napisy usunięte
dawna szpeciły również ogrodzenie te-
renów przy ulicy Broniewskiego w po-
bliżu DH Wanda. Problem ten był zgła-
szany przez mieszkańców pobliskich 
bloków zarówno do Straży Miejskiej, 

jak i na Policję. Wielokrotnie omawia-
ny był również przez radnych Dzielnicy 
XVI. Właściciel terenu nie był jednak 
zainteresowany usunięciem napisów 
i nie było sposobu, by go do tego zmu-
sić. W związku z tym Rada Dzielnicy 
XVI Bieńczyce nawiązała współpracę 
z przedstawicielami powstałej niedaw-
no w Krakowie inicjatywy Pogromcy 
Bazgrołów.

20 lipca br. szpecące napisy znik-
nęły. W akcji zamalowywania napisów 
wzięli udział: Anna Dunajska i Wal-
demar Domański – inicjatorzy akcji 
i radni krakowskich dzielnic, przewod-
niczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczy-
ce Andrzej Buczkowski, jego zastępca 
Marcin Permus, radne: Zofi a Strojek, 
Alina Nowicka, Magdalena Dziedzic, 
a także przedstawiciel Straży Miejskiej 
Marcin Warszawski, pracownicy skle-
pu Leroy Merlin i wolontariusze. Do 
dnia dzisiejszego napisy na ogrodze-
nie nie wróciły. Widać, że jest to cen-
na inicjatywa, którą powinno się pro-
pagować. 

Magdalena Dziedzic
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KINO STUDYJNE SFINKS
os. Górali 5, tel. 12 644 24 65
e-mail: sfi nks@okn.edu.pl, www.kinosfi nks.pl 

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 
os. Zgody 1, tel. 12 644 24 32
biuro@krakownh.pl, www.krakownh.pl

Dział Imprez i Promocji 
os. Centrum A, 6a 31-923 Kraków
tel./fax: 12 644 68 10 wew. 23

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

KLUB KUŹNIA OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA
os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86
www.kuznia.edu.pl, klub@kuznia.edu.pl

ARTzona OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA
os. Górali 4, tel. 12 642 25 80 lub 12 644 38 98 w. 27
www.okn.edu.pl

• Do 18 września – WYSTAWA KOPII RYSUNKÓW 
NORWID – KANTOR „Świadkowie kultur”. Wstęp 
wolny.

• 15 września godz. 17.00 – NH Rh+ Dziedzictwo i toż-
samość Nowej Huty: UNICUT – Niezależna Produk-
cja Nowohucka w ramach nowego cyklu poświęcone-
go dziedzictwu kulturowemu i tożsamości Nowej Huty. 
Wstęp wolny. 

• 19 września godz. 16.00 – ZAJRZYJ DO HUTY 
Z OKN (w programie: wystawa, wykład). 

• 21 września godz. 15.00-18.00 – Plac Centralny w No-
wej Hucie – TU BYŁ… KLUB MIĘDZYNARODO-
WEJ PRASY I KSIĄŻKI. Happening przed dawnym 
Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki . W progra-
mie: wymiana książek, przegląd prasy, czytanie bajek na 
głos, warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny.

• 11 października godz. 10.00-15.00 – Jesienne targi 
żywności. Wstęp wolny.

• 13 października godz. 18.00 – Podróże po historii i kul-
turze. Spotkanie z Fundacją Zofi i Rydet. Wstęp wolny.

• 16 października godz. 19.00 – Odbiornik Live – Jam 
Session. Wstęp wolny.

• 30 października godz. 19.00 – Aladdin Killers – koncert 
w ramach Odbiornik Live www.facebook.com/odbior-
niklive. Wstęp wolny.

• 5-8 listopada – Wystawa ptaków. 
• 10 grudnia, godz. 19.00 – Paweł Kaczmarczyk Audio-

feeling Trio – koncert w ramach Odbiornik Live www.
facebook.com/odbiorniklive. Wstęp wolny. 

• 12 grudnia, godz. 10.00 – 17.00 – Coraz Bliżej Świę-
ta – targi sztuki użytkowej oraz dekoracji świątecznych. 
Szczegóły: www.okn.edu.pl.

• Środy godz. 10.00 – Mamiarnia. Otwarte spotkania 
dla mam, w którym mamy z małymi dziećmi mogą 
się spotkać, porozmawiać przy herbatce i słodkim co 
nieco. Koszyczkowe (na herbatę, kawę i ciasteczko): 
5 zł.

• Czwartki godz. 17.30 – Bajki Europejskie. Spotkania 
dla dzieci przedszkolnych. Wstęp 5 zł.

• 10 września godz. 11.00 – Smaki kultury – „Uczta Ba-
bette – fi lmowe inspiracje” – wykład i warsztaty kulinar-
ne inspirowane fi lmem. Informacje i zapisy: Klub Kuźnia, 
e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl. Wstęp wolny.

• 12 września:
– godz. 14.00-16.00 – ZAJRZYJ DO KUŹNI – 

dzień otwarty – atrakcje dla dzieci i dorosłych. 
Wstęp wolny.

– godz. 14.00-16.00 – SZAFING W KUŹNI – kier-
masz książek od złotówki, Motylkowy Kącik Malu-
cha. Wstęp wolny.

• 21 września godz. 19.00 – PRZEBOJE Z ULICY 
DŁUGIEJ. Spotkanie z red. M. Baniakiem z Wydaw-

nictwa Literackiego w Krakowie, pierwsze w cyklu „Kra-
ków literacki. Wstęp wolny. 

• 25 września godz. 18.00 – TARGOWISKO KULTU-
RY – klub otwartej rozmowy. Wstęp wolny.

• 27 września godz. 18.00 – Kościół pw. św. M.M. Kolbe-
go, os. Tysiąclecia 86 – Koncert Mistrzejowicki. Wstęp 
wolny.

•  8 października godz. 18.00 – Grupa Literacka Syla-
ba... po latach – warsztaty. Wstęp wolny.

•  17 października godz. 17.00 – Smaki kultury – między-
pokoleniowe warsztaty kulinarno-kulturalne. Paryż wczo-
raj i dziś – wernisaż wystawy zdjęć Konrada Polescha i Ta-
deusza Zycha. Zapisy: tel. 12 6480886, e-mail: j.kornas@
kuznia.edu.pl. Wstęp wolny.

•  20 października godz. 10.30 – Warsztaty twórczego pi-
sania Piszemy Plus dla osób w wieku 60+. Zapisy: tel. 12 
648 08 86. Wstęp wolny.

• 28 listopada, godz. 10:00 do 18:00 – Bożonarodzenio-
wy Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

NOWOHUCKA AKADEMIA SENIORA – ZAPISY NA ROK 2015/2016

Akademia przygotowała wiele interesujących i rozwijających propozycji 
dla seniorów. Oprócz wykładów czy spotkań z kulturą, będzie można skorzy-
stać z kursów: j. angielskiego (różne 
poziomy zaawansowania), j. niemie-
ckiego (poziom podstawowy i za-
awansowany), j. włoskiego (poziom 
podstawowy i zaawansowany), gim-
nastyki, jogi, rękodzieła i rysunku, za-
jęć z samoobrony oraz pierwszej po-
mocy. Nowością będzie kurs kaligrafi i 
japońskiej. Zapisy osobiście w godz. 
9.00-15.00 (od poniedziałku do piąt-
ku) w biurze Akademii (os. Centrum 
A 6a, Kraków, 12 644 68 10 wew. 26). 
Szczegółowa oferta na www.przyja-
cielenowejhuty.pl. Wpisowe na rok 
akademicki: 20 zł, opłaty za poszcze-
gólne kursy: wg cennika.

• Wtorki godz. 19.00 – otwarte spotkania językowe, podczas 
których rozmawiamy w obcym języku. OKN, C-2 Południe 
Cafe.

• środy godz. 17.00 – MAŁA ARTZONA. KREATYW-
NY RECYKLING. Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla 
dzieci w wieku 6-12 lat. Wstęp wolny.

• 16-22 września – Europejski Tydzień Mobilności 2015 
„Wybierz. Zmień. Połącz. Łącz różne formy podróżowa-
nia. Program: www.artzona.okn.edu.pl. Wstęp wolny. 

• 21-25 września – NOWA HUTA HIP HOP WEEK 
2015. Festiwal muzyki i kultury hiphopowej. W progra-
mie warsztaty dla dzieci, pokazy, jam session. Szczegóły: 
www.artzona.okn.edu.pl. Wstęp wolny.

• 24 września; 1 i 8 października godz. 17.00 – APLIKA-
CJA KULTURA: Social Media – warsztaty na temat 
nowych mediów dla dorosłych i młodzieży. Szczegóły: 
www.aplikacjakultura.okn.edu.pl. Wstęp wolny.

• 25 września godz. 19.00 – WERNISAŻ WYSTAWY 
INSTALACJI NATALII KOPYTKO. Wystawa czyn-
na do 7 października 2015 r. Wstęp wolny. 

• 25 września godz. 20.00 – NOWA HUTA HIP HOP 
JAM! Szczegóły: www.artzona.okn.edu.pl. Wstęp wolny.

• 5–10 października – Międzynarodowy Tydzień Blisko-
ści – spotkania i warsztaty dla rodziców z dziećmi, szcze-
góły: www.artzona.okn.edu.pl

• Wtorki godz. 14.30 – FILMOWY KLUB SENIORA 
– pokazy szczególnie interesujących fi lmów z bieżącego 
repertuaru kina, każdy seans poprzedzony jest krótkim 
wprowadzeniem oraz Nowohucką Kroniką Filmową. Bi-
lety dla seniorów: 8,00 zł. 

• SEANS Z MALUSZKIEM – 10,00 zł – dziecko z ro-
dzicem na sali kinowej

• 14 września godz. 19.00 – Th e Soul of a Man (reż. Wim 
Wenders, 2003). Wstęp wolny. 

• PROPOZYCJE FILMOWE: 
 www.kinosfi nks.pl
 Bilety: 14,00 zł (normalne), 12,00 zł (ulgowe), 10,00 zł 

(seniorskie). 

Klub 303 

os. Dywizjonu 303 nr 1, tel. 12 681 39 78, klub303@krakownh.pl
• 19 września godz. 16.00–18.00

303 PIRATÓW 
Zakładajcie swoje stroje i przybywajcie, nasza łajba juz czeka w gotowości. Klub 

303 przygotował prawdziwy piracki test sportowy. Ale piraci, to nie tylko siła, to 
także spryt! Dlatego też czekać będą różnego rodzaju pirackie zagadki i łamigłów-
ki. Wstęp wolny.

12–13 WRZEŚNIA 

IV FESTIWAL ZAKLĘTE W DYNI 

Patronat Honorowy: 
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz 

Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. 
Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty 
i Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 

Szczegółowe informacje na: www.zakletewdyni.pl. 

• 12 września godz. 10.00–13.00
– Bezpłatne warsztaty karvingowe (młodzież od 

15 r. ż. i dorośli) prowadzone przez mi-
strzów z Krakowskiej Szkoły Restau-
ratorów. Chętni będą mogli spróbo-
wać swoich sił w sztuce fantazyjnego 
wycinania i rzeźbienia w owocach 
i warzywach oraz tworzenia dekoracji. 
Warsztaty odbędą się w Klubie Wersalik 
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Ogrodowe 15). Zapisy 
do 10 września lub do wyczerpania miejsc.

– Konkursy – zgłoszenia do 10 września:
 Dyniowe cudeńka – na najbardziej oryginalną kompozycję z wykorzy-

staniem dyni jako głównego materiału twórczego. 
 Dynia jaka jest, każdy widzi – adresowany do hodowców i pasjonatów, 

którzy mogą pochwalić się dyniowymi okazami o oryginalnych kształ-
tach lub kolorach. 

• 13 września godz. 11.00–14.00 – pl. Centralny Aleja Róż
 IMPREZA PLENEROWA 

m.in. dyniowe eksperymenty, warsztaty i rodzinne konkursy oraz kącik 
gier i zabaw kreatywnych, degustacje i pokazy kulinarne.

Wstęp wolny. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu fi nansowym Województwa Małopolskiego.

(młodzież od 
z mi-
au-
o-
go 
ch 
acji. 
ersalik 
uta (os. Ogrodowe 15). Zapisy 



WRZESIEŃ 20158

Pisząc, nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. 
Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli. Monteskiusz

„Kropkę” znajdziesz 
w ważniejszych punktach 
naszych dzielnic

„KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy” – kolportowana jest na stojakach prasowych 
w ważniejszych placówkach handlowo-usługowych na terenie Mistrzejowic, Bieńczyc 
i części Czyżyn. Dostarczana jest również do mniejszych punktów handlowych i usłu-
gowych, 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

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

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

TEL. 603 079 331
www.parkietypanele.pl

PARKIECIARSKI

PARKIETY, PANELE 

Przed³u¿ wspomnienie lata!Przed³u¿ wspomnienie lata!

5 z³ taniej*5 z³ taniej*
*Zni¿ka na bilet dwugodzinny i bez limitu 

czasu z cennika indywidualnego. Kupon 

rabatowy wa¿ny do 31.10.2015 r.

www.ParkWodny.pl 
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POZIOMO:

 2)  biała na brzozie

 4)  sympatyczny dinozaur Flintstonów

 7)  zielony owoc z meszkiem

 8)  państwo, ojczyzna

 9)  urodzinowe ciasto

11)  kąpielisko nad Bałtykiem

13)  trasa turystyczna

15)  okres w historii

18)  znany polski bramkarz

19)  marka włoskich ciężarówek 

i autobusów

20)  latem pokrywa skocznię narciarską

24)  album ze znaczkami

27)  miłosna przygoda 

30)  uczucie niepokoju, lęku

31)  ryba z górskich potoków

32)  presja, przymus

PIONOWO:

 1)  bezwartościowa sztuka

 2)  ogon lisa

 3)  oskarżenia lub łaski

 4)  dziura, zagłębienie

 5)  daszek z wyciągiem

 6)  miejski ogród z alejkami

10)  warszawskie lotnisko

12)  imię Mussoliniego

13)  potocznie egoista, samolub

14)  stadium rozwojowe owada

16)  sceniczny dramat muzyczny

17)  ogłoszenie w prasie

21)  napój alkoholowy pity na gorąco

22)  część wyścigu

23)  ze stolicą w Teheranie

25)  duże skupisko drzew

26)  szwajcarski z dziurami

28)  siła, energia

29)  wrażliwy na zapachy

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł komedii z Johnem Travoltą.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 18.09.2015 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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