
UKAZUJE SIĘ NA TERENIE DZIELNIC: XIV – CZYŻYNY, XV – MISTRZEJOWICE, XVI – BIEŃCZYCE 

NR 12 (81) GRUDZIEŃ 2015 WYDANIE NR 2

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

Magazyn Dzielnicy XIV Czyżyny: Remonty w Czyżynach – realizacja zaplanowanych zadań str. 2

Magazyn Dzielnicy XV Mistrzejowice: Budżet Obywatelski 2014/2015 – pods umowanie realizacji str. 4

Magazyn Dzielnicy XVI Bieńczyce: Trudne wybory, czyli jak dojść do Kaufl anda: bezpieczniej czy bliżej str. 6

Zdrowie i uroda: Stewia i ksylitol – zalety naturalnych słodzików, 

Zwyrodnienie plamki w oku – szybka pomoc dla chorych  str. 3

Co? Gdzie? Kiedy? Propozycje kulturalne, Ferie w mieście str. 7

DZIELNIC
MAGAZYNY

CZYŻYNY
MISTRZEJOWICE

BIEŃCZYCE

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacjemiejskie i z dzielnic
lubię to

kropkagazeta

Bieżące informacje

5

INFORMACJE I SPRZEDAŻ: 30-544 Kraków, ul. Wapienna 2, telefony: 12 656 01 17 lub 12 656 62 08 e-mail: nieruchomosci@proins.pl, www.proins.pl

26 lat na rynku
KRAKÓW | CZYŻYNY
 OS. DYWIZJONU 303

KRAKÓW | NOWA HUTA
OS. SZKLANE DOMY

OFERTA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

• dostępne metraże: 54 m², 59 m², 141 m²
• podziemne miejsca garażowe
• teren monitorowany

• dostępne metraże od 36 m² do 58 m²
• podziemne miejsca garażowe
• teren monitorowany

MIESZKANIA MIESZKANIA

MIESZKANIA MIESZKANIA 
2-POKOJOWE2-POKOJOWE

Z DOPŁATĄ MdMZ DOPŁATĄ MdM
GOTOWE GOTOWE 

DO ODBIORU! DO ODBIORU! 
NOWE, NOWE, 

NIŻSZE CENY!NIŻSZE CENY!

KRAKÓW | PŁASZÓW 
UL. PRZEWÓZ

• dostępne metraże: 52 m², 55 m², 58 m², 60 m²
• podziemne miejsca garażowe
• teren ogrodzony i monitorowany

MIESZKANIA

Fot. FAO

Prezentacje sześciu grup warsztatowych zakończyły pierwszy etap tworzenia 
parku Reduta, który powstanie pomiędzy Prądnikiem Czerwonym a Mistrzejowi-
cami. Efekt? Nie tylko kilka kompletnych pomysłów na organizację i utrzymanie 
przestrzeni na ponad siedmiu parkowych hektarach, ale także – a może przede 
wszystkim – pobudzenie energii i integracja trzech pokoleń krakowian.

Od 4 do 10 grudnia będzie można głosować na poszczególne projekty.
Więcej – str. 4

Park Reduta

Społeczna energia 

w przestrzeni miasta

Krzyżówka z nagrodami – BILETY DO PARKU WODNEGO – str. 8
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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

W sobotę 5 grudnia 

Halowe Mistrzostwa Czyżyn 2015

21 grudnia w Parafi i p.w. Św. Judy Tadeusza

Wigilia dla samotnych

Rondo Czyżyńskie

Nareszcie otwarte także dla pieszych

Od września w Parku Lotników Polskich 

Street Workout Park już działa

Zazwyczaj w drugiej połowie roku 
na ulicach oraz w obiektach użytecz-
ności publicznej można dostrzec in-
tensywne prace remontowe, co związa-
ne jest z tym, iż zadania do wykonania 
ustala się z początkiem nowego roku 
budżetowego, następnie ogłaszane są 
przetargi, po czym następuje ich reali-
zacja.

Analogicznie sytuacja wygląda 
w Czyżynach. W ostatnim czasie pro-
wadzone były wzmożone prace na os. 
2 Pułku Lotniczego. Jeszcze przed wa-
kacjami udało się przy okazji przebu-
dowy kanalizacji usunąć zapadlisko na 
przejściu przez ulicę Medweckiego, 
gdzie po deszczu, przejeżdżające samo-
chody ochlapywały pieszych. Następ-
nie kolej przyszła na remont chodnika 
prowadzącego przez miasteczko rowe-

Remonty w Czyżynach

Realizacja zaplanowanych zadań

Czyżyńska Akademia Samorządności

To już czwarta edycja

rowe. Stare płyty chodnikowe zostały 
zastąpione na całej długości estetyczną 
kostką brukową. Udało się już położyć 
nową nawierzchnię na ciągu pieszym 
przed Żłobkiem w kierunku przychod-
ni oraz częściowo wyremontować alej-
ki spacerowe przed Szkołą Podstawo-
wą nr 155 .Wykonano remont schodów 
i fragmentu chodnika przy przychodni 
na osiedlu 2 Pułku Lotniczego, jego po-
została część nie jest w zarządzie ZIKiT, 
więc nie może być modernizowana ze 
środków rozdysponowywanych przez 
Radę Dzielnicy XIV.

W wakacje przeprowadzono także 
remonty sanitariatów i sal w placów-
kach oświatowych. Realizowany też 
będzie kolejny etap modernizacji uli-
cy Kłosowskiego (do drugiego wjazdu 
w osiedle).  Paweł Meysztowicz

Nowe alejki wykonano z estetycznej kostki brukowej. Fot. RD. XIV

Street Workout Park zlokalizowany jest w Parku Lotników

Polskich, w pobliżu Tauron Areny. Fot. P. Meysztowicz 

Modernizacja ronda Czyżyńskiego zakończona. Fot. ZIKiT

7 listopada w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 14 na os. Dywizjonu 
303 bl. 66 rozpoczęła się IV edycja Czy-
żyńskiej Akademii Samorządności. Ho-
norowy Patronat objął nad nią przewod-
niczący Rady Miasta Krakowa Bogusław 
Kośmider. 

Czyżyńska Akademia Samorząd-
ności to projekt adresowany do uczniów 

szkół średnich. Wykładowcy – politycy 
lokalni – tłumaczą słuchaczom, czym jest 
samorząd, zachęcają do angażowania się 
w sprawy publiczne. W ubiegłym roku 
słuchaczy CAS było ponad 100, w tym 
zgłosiło się jeszcze więcej chętnych. 

Organizatorami są: Dzielnica XIV 
Czyżyny, Instytut Politologii Uniwersy-
tetu Pedagogicznego im. KEN w Krako-

wie, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 14 w Krakowie i Ośrodek Kultury 
Kraków – Nowa Huta. 

W programie znalazły się spotka-
nia z przedstawicielami Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego, Rady Miasta 
Krakowa i posłami. Prowadzone są też 
wykłady o roli dzielnic w strukturze sa-
morządowej.  (RMK)

Z początkiem września w Parku 
Lotników Polskich otwarty został Stre-
et Workout Park. Zlokalizowane przy 
Tauron Arenie urządzenia treningowe 
zostały sfi nansowane ze środków ubie-
głorocznego Budżetu Obywatelskiego, 
z puli na projektów, na którą mogli gło-
sować mieszkańcy Czyżyn. 

Street Workout to  coraz popular-
niejsza w Polsce dyscyplina sportowa, 
która polega na wykonywaniu ćwiczeń 
z wykorzystaniem drabinek, drążków 
i barierek na świeżym powietrzu. Roz-

wój tej formy aktywności napotykał do 
tej pory na problem braku odpowiedniej 
infrastruktury. W Krakowie do niedaw-
na nie było żadnego tego typu obiektu. 

Realizacja Street Workout Parku ma 
szansę spopularyzować ten sport. W za-
myśle pomysłodawcy i autora wniosku 
projektowego, Maksyma Riznyka, będą 
tu prowadzone regularne treningi i zaję-
cia z młodzieżą, a także imprezy charyta-
tywne oraz zawody na szczeblu lokalnym 
i ogólnopolskim, m.in. Mistrzostwa Pol-
ski w „Street Workout”. Marcin Porada

Przebudowa ronda Czyżyńskiego 
trwała od wiosny 2014 r. O tym, jakie pro-
wadzone prace niosły ze sobą uciążliwości 
zarówno dla kierowców, jak i korzystają-
cych z komunikacji miejskiej nie trzeba 
nikogo przekonywać. Tworzące się w go-
dzinach szczytu korki powodowały, że 
przejechanie krótkiego odcinka w tym re-
jonie zajmowało nawet kilkadziesiąt mi-
nut. Z kolei wymuszone prowadzonymi 
robotami częste zmiany w funkcjonowa-
niu komunikacji wymagały od pasażerów 
stałego monitorowania rozkładów jazdy.

Rondo miało być w pełni dostęp-
ne w ubiegłym roku, nastąpiło jednak 
niemal roczne opóźnienie. Wynikało to 
z konieczności dokonania zmian w pro-
jekcie inwestycji. W pierwotnym przyjęto 
pozostawienie na terenie przejścia pod-
ziemnego pod rondem funkcjonujących 
tam sklepów. Jednak w świetle obowią-
zujących obecnie przepisów jest to nie-
możliwe, gdyż przejście musi być szersze. 
ZIKiT zwrócił się do Ministerstwa Infra-
struktury z prośbą o zgodę na odstępstwo 
od tego wymogu, jednak ostatecznie jej nie 
otrzymał. Z tego powodu projekt musiał 
zostać przygotowany ponownie.

I właśnie ilość lokali handlowo-usłu-
gowych wywołała największe kontrower-
sje. Prowadzący dotychczas swoją działal-
ność na terenie przejścia zapewniani byli, 
że po zakończeniu modernizacji będą mo-
gli do swoich miejsc pracy wrócić. Jednak 
ze względu na bardziej restrykcyjne prze-
pisy z 26 lokali pozostało tylko 5. Na je-

den z lokali została już podpisana umowa 
na wynajem. Natomiast na pozostałe 4 na 
przełomie roku będzie przeprowadzona 
aukcja na wynajem lokali.

Przejście udostępnione zostało dla 
pieszych 31 października br. Jego prze-
strzeń jest jasna i estetyczna, znajduje się 
tam toaleta publiczna, windy, zainstalowa-
ny został monitoring. Przystosowane zo-
stało do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Przejście podziemne pod rondem Czy-
żyńskim zostało dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i niewidomych po-
przez wykonanie na klatkach schodowych 7 
kompletów wind osobowych wyposażonych 
w przyciski oznaczone alfabetem Breile`a 
i system głośnomówiący, informujący o pię-
trze. Przed pierwszym i za ostatnim stop-

niem schodów wykonane zostały pasy me-
dialne. Na dojściach do wind na poziomie 
ronda Czyżyńskiego znajdują się ścieżki 
dojścia w postaci kostki integracyjnej na-
prowadzającej do urządzenia dźwigowego. 
Ponadto na każdym z wyjść zostały zamon-
towane przyciski z sygnałem naprowadza-
jącym oraz zapowiedzią głosową informu-
jącą o kierunku wyjścia – informuje Michał 
Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu w Krakowie.

Modernizacja ronda Czyżyńskiego to 
element większej inwestycji, od ulicy Mo-
gilskiej przez al. Jana Pawła II, aż do Placu 
Centralnego. Całkowity koszt szacowany 
jest na około 140 milionów złotych, z cze-
go prawie połowa pochodzi ze środków 
unijnych. (gp)

Halowe mistrzostwa Czyżyn w pił-
ce nożnej odbędą się 5 grudnia na obiek-
tach sportowych Zespołu Szkół Ogól-
nokształcacych nr 14. W rywalizacji 
o miano najlepszej Czyżynskiej druży-
ny wezmą udział młodzi zawodnicy ze 
szkół podstawowych mieszczących się 
na terenie Dzielnicy. Impreza ma cha-
rakter integracyjny i jest adresowana do 
osób, które aktywnie uczestniczą w roz-
woju sportu w Czyżynach. Dlatego do 
rywalizacji w kategorii open zaproszone 
zostały także drużyny, których zawod-

nicy, a zarazem mieszkańcy „czternast-
ki” na co dzień rywalizują w różnego 
typu rozgrywkach. Są to: drużyna Czy-
żyn, „Sikorki Extreme”, „Polonia Nowa 
Huta” oraz KS Albertus.

Organizatorem zawodów jest Rada 
i Zarzad Dzielnicy XIV Czyżyny, ZSO 
nr 14 oraz Ośrodek Kultury Kraków 
Nowa Huta. Nagrody dla zawodników 
ufundowała Rada i Zarząd Dzielnicy 
XIV. Ideą turnieju jest propagowanie 
sportu i aktywnej postawy wśród miesz-
kańców Czyżyn. Łukasz Cieślik

Podobnie jak w latach ubiegłych 
także w tym roku Rada i Zarząd Dziel-
nicy organizują przy współpracy z pa-
rafi ą p.w. Św. Judy Tadeusza wigilię dla 
potrzebujących. Świąteczne spotka-
nie odbędzie się 21 grudnia o godzi-
nie 16:00 w salkach mieszczących się 
w kościele przy ulicy Wężyka 6. Oprócz 
tradycyjnej wieczerzy dla przybyłych 

mieszkańców Czyżyn zaśpiewa chór 
parafi alny. To niezwykle istotne by 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
nikt nie pozostawał sam. Inicjatywa 
adresowana jest zwłaszcza do osób star-
szych, samotnych i chorych. Zapisy na 
wigilię przyjmowane są w biurze Rady 
i Zarządu Dzielnicy XIV. Ilość miejsc 
ograniczona.   Łukasz Cieślik
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Zdrowie i Uroda

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku na terenie 
Krakowa będzie obowiązywał rozkład pracy aptek ogól-
nodostępnych:
1)  w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla 

aptek:
a)  jednozmianowych – godziny od 9.00 do 16.00;
b)  dwuzmianowych – godziny od 8.00 do 20.00;

2)  w soboty dla aptek:
a)  jednozmianowych – godziny od 8.00 do 14.00, 

w co drugą sobotę;
b)  dwuzmianowych – godziny od 8.00 do 14.00, 

w każdą sobotę;
3)  w dniach przedświątecznych (Wigilia, 
 Sylwester, Wielka Sobota) dla aptek jedno – i dwuzmianowych: – godziny 

od 8.00 do 14.00.

Na terenie Krakowa od 1 stycznia 2016 roku całodobowe dyżury w pełnym 
zakresie usług farmaceutycznych zapewniają następujące apteki:
1.  Apteka „Galla”, ul. Kronikarza Galla 26, 12/636 73 65
2.  Apteka „Pod Eskulapem”, ul. Kazimierza Wielkiego 117, tel. 12/637 44 01
3.  Apteka „Dr Max” (dawniej „Apteka Pod Opatrznością”, ul. Karmelicka 23, 

12/631 19 80
4.  Apteka Prywatna, ul. Mogilska 21, tel. 12/411 01 26
5.  Apteka „Dbam O Zdrowie”, ul. Kalwaryjska 94, 12/ 656 18 50
6.  Apteka „Magiczna”, ul. Ćwiklińskiej 10, 12/658 10 01
7.  Apteka „Galaktyka”, ul. Wolska 1, tel. 570 405 975; 
8.  Apteka „Dbam O Zdrowie”, os. Centrum A bl. 4, 12/425 75 40
9.  Apteka „Centrum”, ul. Miłkowskiego 3/1, 12/268 99 88
10.  Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Zielińska 3, 12/415 08 04

Apteki działające w systemie ciągłym całodobowym znajdują się w łatwo do-
stępnych komunikacyjnie punktach Krakowa.

Według stanu na 16 października br., na terenie Krakowa funkcjonowały 323 
apteki ogólnodostępne, szereg z nich wydłużyło godziny pracy (niektóre są czynne 
również w niedziele i święta).

(UMK)

Godziny pracy aptek w 2016 roku
Znamy rozkład godzin pracy krakowskich aptek w 2016 roku. Decyzję w tej 
sprawie podjęli radni Krakowa podczas sesji 18 listopada.

Chorzy na zwyrodnienie plamki żół-
tej w oku (AMD) mogą liczyć na lepszy 
dostęp do leczenia. Oddział okulistyczny 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie właśnie rozpo-
czął realizację programu terapii lekowej 
tej grupy pacjentów. Do tej pory chorzy na 
zwyrodnienie plamki w oku nie mieli ła-
two. Teraz, gdy NFZ wprowadził osobne 
fi nansowanie terapii lekowej, pojawiła się 
szansa na szybką diagnostykę i leczenie.

Osoba z podejrzeniem AMD ze 
skierowaniem z poradni okulistycz-
nej trafi a do okulisty w Szpitalu im. S. 
Żeromskiego. Leczenie rozpoczyna się 
po wykonaniu specjalistycznych badań 
i zakwalifi kowaniu pacjenta do progra-
mu lekowego.

Zwyrodnienie plamki żółtej zwią-
zane z wiekiem jest chorobą, która do-
tyka ludzi po 50–60 roku życia. Docho-
dzi wówczas do uszkodzenia plamki 
żółtej siatkówki oka, czyli miejsca gdzie 
powstaje najbardziej precyzyjne, ostre 
widzenie. Schorzenie zniekształca wi-
dzenie centralne, które jest niezbędne 
do wykonywania codziennych czyn-
ności, takich jak np. czytanie, pisanie, 
rozpoznawanie twarzy, znaków drogo-
wych.

Według danych Stowarzyszenia 
Retina AMD – w Polsce na AMD 
choruje ponad 1,3 mln osób. Z każ-
dym rokiem przybywa około 14 tys. 
nowych pacjentów. Lekarze zakładają, 
że do 2020 r. liczba wszystkich chorych 

na AMD może osiągnąć nawet 2 mln. 
Tymczasem, nieleczone AMD – szcze-
gólnie postać wysiękowa tego scho-
rzenia, może prowadzić do trwałego 
uszkodzenia wzroku.

Jeśli występują u Ciebie takie ob-
jawy, jak: trudności w czytaniu; ciem-
na plama przed okiem w miejscu, na 
którym skupiamy wzrok; rozmycie 
krawędzi oglądanych przedmiotów; 
trudności w rozróżnianiu kolorów – 
koniecznie się zgłoś do swojego lekarza 
pierwszego kontaktu po skierowanie do 
okulisty. Mogą to być objawy zwyrod-
nienia plamki żółtej w oku.

Szczegółowe informacje o progra-
mie lekowym – pod nr tel.: 12 622 93 11.

(UMK)

Szybka pomoc dla chorych 

Zwyrodnienie plamki w oku

Blisko 50% Polek zgłasza się na 
badania przesiewowe wykrywające 
raka piersi. Dane przedstawili eksper-
ci podczas zorganizowanej 24 listopa-
da w Warszawie debaty o nowotworach 
u kobiet. 

Rak piersi jest najczęściej występu-
jącym nowotworem złośliwym u kobiet. 
Stanowi około 23% wszystkich zacho-
rowań na nowotwory złośliwe u Polek. 
Ryzyko zachorowania wzrasta po 50. 
roku życia. Najważniejszym czynni-
kiem w istotny sposób wpływającym 
na wyniki leczenia jest wykrycie nowo-
tworu w jak najwcześniejszym stadium 

Program profi laktyki raka piersi

Nie czekaj, aż będzie za późno…
rozwoju. Metodę w znacznym stopniu 
umożliwiającą rozpoznanie zmian cho-
robowych stanowi mammografi a. 

Kto powinien skorzystać z badań? 
Kobiety od 50 do 69 lat (przy określaniu 
wieku należy wziąć pod uwagę rok uro-
dzenia), spełniających jedno z poniż-
szych kryteriów: nie miały wykonywa-
nej mammografi i w ciągu ostatnich 24 
miesięcy; otrzymały w ramach reali-
zacji programu profi laktyki raka piersi 
w roku poprzedzającym pisemne wska-
zanie do wykonania ponownego bada-
nia mammografi cznego po upływie 12 
miesięcy z powodu obciążenia czynni-

kami ryzyka (rak piersi wśród człon-
ków rodziny, mutacje w obrębie genów 
BRCA 1 lub BRCA 2).

Badania są bezpłatne i nie wymaga-
ją skierowania, wystarczy zgłosić się do 
jednej z wybranych placówek. Szczegó-
łowy opis programu wraz z podaniem 
placówek, które wykonują badania 
w Krakowie i Małopolsce jest dostęp-
ny na stronie Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia www.nfz-krakow.pl.

Dodatkowe informacje: infolinia 
NFZ (pn-pt 8.00-16.00) 12 29 88 219.

(UMK)

Według da-
nych WHO każdy 
z nas zjada rocznie 
ok. 40 kg (!) bia-
łego cukru. Jest to 
najpopularniejsza 
z substancji sło-
dzących, znana 
i stosowana od po-
koleń, jednak coraz 
śmielej zaczynamy 
używać wobec niej 
określenia „biała śmierć” 
– nie bez przyczyny. Licz-
ne badania dowiodły, że spożywanie 
dużych ilości białego cukru jest głów-
ną przyczyną otyłości, chorób układu 
krążenia, cukrzycy i innych dolegliwo-
ści, pośrednio lub bezpośrednio zagra-
żających naszemu życiu. Biały cukier 
to tzw. „puste kalorie” – 100 
g zawiera 405 kcal i nie do-
starcza organizmowi żad-
nych substancji odżywczych. 
Dlaczego więc nie porzucić 
tak szkodliwej substancji na 
rzecz równie słodkich, a do 
tego zdrowych zamienników? 
Wraz z rosnącą świadomością 
społeczeństwa wzrasta popu-
larność stewii i ksylitolu – na-
turalnych słodzików, które nie 
tylko z powodzeniem zastą-
pią biały cukier w naszej 
kuchni, ale także przynio-
są wiele korzyści dla na-
szego organizmu.

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Stewia i ksylitol – zalety naturalnych słodzików
Stewia

To roślina, której 
niezwykłe właściwości 
odkryli Indianie Ame-
ryki Południowej już 
ponad 1000 lat temu. 
Niepozorne, zielone 
listki kryją w sobie tzw. 
glikozydy stewilowe, 
które w czystej postaci 
są 300 razy słodsze od 

naszego „ulubio- ne-
go” cukru bu-
r a c z a n e g o . 

Stewia nie ulega roz-
padowi w temperaturze 
do 200ºC, można więc 
używać jej nie tylko do 
słodzenia, ale także do 
wypieków. Nie powo-

duje problemów 
z wagą, ponieważ 
jest bezkalorycz-
na. To także sub-
stancja bezpieczna 
dla diabetyków, a jej indeks 
glikemiczny jest niemal ze-
rowy. Spożywając ją zamiast cu-
kru, dostarczamy organizmowi 
bogactwo witamin i cennych 
pierwiastków, m.in. potasu, 
wapnia, żelaza, magnezu, cynku. 
Niegdyś, w celach spożywczych 

i leczniczych były używane 
suszone, zmielone liście ste-
wii. Dziś, dzięki możliwo-
ści wyekstrahowania z nich 

tego, co najlepsze, możemy zakupić 
gotowy słodzik w formie wygodnych 
tabletek, kryształków, proszku lub 
płynu.

 Ksylitol – cukier brzozowy
Zwany jest też „cukrem brzozo-

wym”, ponieważ w swej pierwotnej (i 
najlepszej) postaci jest pozyskiwany 
z kory brzozy. Jego indeks glikemicz-
ny jest ponad 10 razy mniejszy niż 
indeks sacharozy. Wchłania się bar-

dzo powoli i przy małym 
udziale insuliny, co czyni 
go świetną opcją dla dia-
betyków. Ksylitol nie jest 
tak słodki jak stewia – 
pod tym względem przy-
pomina raczej zwykły cu-
kier buraczany, ale na tym 
podobieństwa się kończą. 
Ten naturalny słodzik nie 
tylko nie szkodzi, ale tak-
że przywraca homeostazę 

organizmu, wspomaga od-
porność i spowalnia proce-
sy starzenia. Nie wywołu-

je próchnicy i zapobiega rozwojowi 
grzybów z rodzaju Candida. Ksylitol 
jest przyjazny dla osób dbających o li-
nię – dostarcza organizmowi niemal 
o połowę mniej kalorii niż jego po-
pularny odpowiednik. Coraz częściej 
możemy natrafi ć na ksylitol w skła-
dzie niektórych napojów i słodyczy, 
a także past do zębów.

biovert.pl

Stewia

Pasta do zebow dla dzieci 

z ksylitolem

Ksylitol

APTEKI CAŁODOBOWE
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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

Reduta – Park Kultur Regionu

Warsztaty zakończone, 
czas na głosowanie projektów

Budżet Obywatelski 2014/2015

 Podsumowanie realizacji

W dzielnicy Prądnik Czerwony po-
wstanie pierwszy w Krakowie park edu-
kacyjny. Podobnie, jak w przypadku „Su-
perścieżki” – pierwszego krakowskiego 
przedsięwzięcia placemakingowego, 
w procesie planowania kluczowy udział 
będą mieli mieszkańcy. Właśnie dobiegł 
końca cykl warsztatów projektowych do-
tyczących przyszłego Parku Reduta. Po-
dzieleni na sześć grup krakowianie przez 
cztery soboty listopada, tworzyli bazę 
pomysłów na zagospodarowanie prawie 
8 hektarów terenu pomiędzy Prądnikiem 
Czerwonym a Mistrzejowicami. Każdej 
z grup przydzielono dwóch tutorów, któ-
rzy spisywali pomysły, ale i inspirowali 
proponując ciekawe rozwiązania. Korzy-
stając z ich doświadczenia w dziedzinie 
architektury, urbanistyki i architektury 
krajobrazu, mieszkańcy mogli swobodnie 
stworzyć wizję parku na miarę swoich po-
trzeb. Od 4 do 10 grudnia będzie można 
głosować na poszczególne projekty.

– Wszystkie projekty w formie opi-
su i zdjęć trafi ą do Internetu, gdzie każdy 
z mieszkańców będzie mógł zagłosować 
na koncepcję najbardziej mu odpowiada-
jącą – informuje Piotr Żołyniak, rad-
ny Dzielnicy XV Mistrzejowice biorący 
udział w warsztatach – Każdy z zespołów 
miał swoją koncepcję, jak miałoby wyglądać 
miejsce, w którym w przyszłości okoliczni 
mieszkańcy mogliby miło i przyjemnie spę-
dzać wolny czas. Seniorzy chętnie widzieli-
by w parku miejsca, gdzie można wypocząć 
w ciszy, pospacerować, ewentualnie po-
ćwiczyć na coraz bardziej popularnych ze-
wnętrznych siłowniach. Najmłodsi życzyli-
by sobie dużo miejsca i sprzętów do aktywnej 
zabawy. Zamiast typowych placów zabaw 
pojawił się pomysł drewnianych domków na 
drzewach połączonych systemem mostków, 
podobnych jak w parkach linowych. Jest też 
dużo koncepcji dotyczących umieszczenia 
w parku miejsc do gier zespołowych. 

Przypomnijmy, Reduta nie będzie 
tylko miejscem relaksu i wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Nowy park, to prze-
de wszystkim centrum regionu służące 
budowaniu świadomości ekologicznej 
i przyrodniczej nie tylko u dzieci. Park 
kultur regionu to nie tylko alejki i ławki, 
to także miejsce, w którym mieszkańcy 
będą mogli poznać lokalne gatunki roślin, 
a może także zwierząt, nauczyć się m.in. 
procesu kompostowania i uprawy wa-
rzyw oraz dowiedzieć się jak segregować 
odpady, poznać lokalne tradycje przyrod-
nicze, poszerzając wiedzę nt. ekologicz-
nego życia i kultury regionu.

Park Reduta ulokowany będzie po-
między Prądnikiem Czerwonym, a Mi-
strzejowicami. Obecnie w pobliżu powsta-
ją nowe osiedla mieszkaniowe, więc liczba 
potencjalnych użytkowników parku wzra-

sta. Będzie przylegał on bezpośrednio do 
planowanego systemu parków rzecznych 
– Potok Sudoł Dominikański i będzie się 
w niego płynnie wpisywał, współtworząc 
zieloną wstęgę pomiędzy miejskimi zabu-
dowaniami. W okolicy znajdują się rów-
nież fragmenty Twierdzy Kraków, a na te-
renie samego parku XIX wieczny szaniec 
obronny. W sąsiedztwie szańca na blisko 8 
hektarach terenu mogą pojawić się rzędy 
grządek, rośliny uprawne i bylinowe, dziki 
ogród, jadalne kwiaty, zagroda. 

Funkcje edukacyjne Parku Reduta 
mają również zostać uzupełnione o miej-
sce, gdzie lokalni wystawcy będą mogli 
zaprezentować swoje naturalne wyro-
by, gdzie mogłyby odbywać się warszta-
ty i spotkania. W ten sposób mieszkańcy 
będą mogli zapoznać się z kulturą regionu, 

W ramach pierwszej i drugiej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego mieszkańcy Krakowa 
mieli okazję zadecydować, które projekty 
poddane pod głosowanie powinny zostać 
zrealizowane zarówno w wymiarze ogólno-
miejskim, jak i dzielnicowym. W pierwszej 
edycji Budżetu Obywatelskiego cała pula 
środków dzielnicowych przeznaczonych na 
ten cel, czyli 100 000 zł została przeznaczo-
na na dodatkowe zajęcia z języka angielskie-
go, które zajęły pierwsze miejsce. W 2015 
roku po wprowadzeniu dolnej i górnej gra-
nicy kwot, które można przeznaczyć na 
projekt, zwycięskich pomysłów okazało się 
znacznie więcej. Kwota 200 000 złotych zo-
stała podzielona pomiędzy cztery wygrane 
projekty. Bezapelacyjnym zwycięzcą, który 
uzyskał 2474 głosy został projekt „Budowa 
zewnętrznej – uzupełniającej sieci oświetle-
nia terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 5 osiedle Oświecenia 30 w Krakowie”. 
Drugie miejsce zajęła „Budowa dwóch sta-
cji roweru miejskiego KMK Bike w dziel-
nicy Mistrzejowice”. Projektami z dalszych 
miejsc przeznaczonymi do realizacji są „Bez-
płatne zajęcia z języka angielskiego” i „Fami-
liada zdrowo i wesoło”. Rada Dzielnicy XV 
Mistrzejowice doceniła starania projekto-
dawców i  tworząc budżet dzielnicy na lata 
następne uwzględniła bardzo wiele pomy-
słów pochodzących bezpośrednio z Budżetu 
Obywatelskiego, dzięki czemu realizowane 

zostały kolejne miejsca z rankingu Budżetu 
Obywatelskiego 2014, tj.:
– projekt nr 16 (miejsce II w głosowaniu) 

„Modernizacja istniejącego ogródka 
jordanowskiego przy ul. Dmowskiego” 
– kwota 90 000 zł.

– projekt nr 15 (miejsce III w głosowa-
niu) „Mistrzejowicki Komputerowy 
Klub Seniora” – kwota 30 000 zł.

– projekt nr 5 i 2 (miejsce IV i V w głoso-
waniu) ujęte w jednym zadaniu: „Mo-
dernizacja i wyposażenie w urządzenia 
sportowo-rekreacyjne placów zabaw 
na terenie Przedszkola Samorządowe-
go Nr 144 i 177” – kwota 130 000 zł 
(2 x 65 000 zł)
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców, które zostały ujęte w licznych 
pismach i wnioskach również budżetu oby-
watelskiego pozostała kwota w wysokości 
168 225 zł została przeznaczona na realiza-
cję zadania pn. «Remonty dróg i chodników 
na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice”. Na 
liście zadań ujęte zostały również propozy-
cje zgłoszone do budżetu obywatelskiego tj.: 
projekt nr 4 „remont chodników wg wska-
zań dzielnicy: os. Piastów rejon bloku nr 19, 
projekt nr 7 „remont chodników wg wska-
zań dzielnicy: os. Piastów rejon bloku nr 25”. 

Jak widać zaangażowanie mieszkańców 
w sprawy lokalne ma realne przełożenie na 
plany budżetowe dzielnicy.  Jakub Cieśla

Mistrzejowicki Komputerowy Klub Seniora

Swoją działalność rozpoczął w sierpniu 
w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. 
K. Norwida na osiedlu Złotego Wieku 14, 
gdzie prowadzone są kursy dla początku-
jących i zaawansowanych. Program opra-
cowywany jest we współpracy z uczestni-
czącymi w zajęciach seniorami i odpowiada 
na ich potrzeby, obejmuje m.in. obsługę 
systemu Windows, programy komputero-
we, wyszukiwanie informacji w Internecie, 
portale społecznościowe, pocztę elektro-
niczną, Skype. Seniorzy zwiedzają wirtu-
alne muzea, instytucje kultury, poznają cie-
kawe i przydatne strony internetowe.

Mistrzejowicki Komputerowy Klub 
Seniora jest odpowiedzią na zapotrze-
bowanie społeczne. W zeszłym roku do 
budżetu obywatelskiego wpłynął projekt 
stworzenia klubu komputerowego dla se-

Fot. FAOFot. RDXV

Fot. FAO

Fot. FAO

niorów. W głosowaniu uzyskał ponad 
3 600 głosów mieszkańców Mistrzejowic 
i zajął trzecie miejsce na liście projektów 
dzielnicowych. Głosowanie pokazało, jak 
bardzo seniorzy chcą się uczyć, rozwi-
jać i poznawać nowe technologie. Dzię-
ki wsparciu fi nansowemu Dzielnicy XV 
Mistrzejowice udało się kupić niezbędny 
sprzęt i stworzyć pracownię komputerową.

Klub ma formę otwartą, to dwugo-
dzinne spotkania. Zajęcia prowadzone są 
w Bibliotece Klubu Kuźnia, uczestnicy 
mogą również przynosić własne laptopy 
czy tablety. Koszt zajęć: 15 zł od osoby, płat-
ne przed zajęciami. Ze względu na liczbę 
chętnych wymagane są wcześniejsze zapisy.

Więcej informacji pod numerem te-
lefonu: 12 648 08 86 lub na www.kuznia.
edu.pl. (RDXV)

ale również posmakować kuchni i lokal-
nych specjałów. Utworzenie takiego miej-
sca zamieni zwykły park w jedyne w swo-
im rodzaju żywe centrum kultury regionu.

Za realizację nowego Parku Redu-
ta odpowiedzialny jest Zarząd Ziele-
ni Miejskiej, a całość sfi nansuje miasto. 
Warsztaty projektowe przeprowadziła 
doświadczona w projektach partycy-
pacyjnych Fundacja Aktywnych Oby-
wateli im. Józefa Dietla przy wsparciu 
Miejskiego Centrum Dialogu. Szczegó-
łowy projekt parku zostanie opracowany 
w przyszłym roku, a realizację zaplano-
wano na 2017 rok. Park Reduta będzie 
pierwszym miejskim parkiem zrealizo-
wanym we współpracy z mieszkańcami 
miasta w formule projektowania party-
cypacyjnego. (red, FAO)



www.kropka-gazeta.pl 5

www.parkreduta.pl

data
godzina
miejsce

www.krakow.pl/parkreduta/glosowanie
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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

Trudne wybory, czyli jak dojść do Kaufl anda

Bezpieczniej czy bliżej?

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie rodziny 

w atmosferze polskiej tradycji 

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy Mieszkańcom Bieńczyc.

Andrzej Buczkowski 
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce 

To pytanie zadają sobie zarówno 
mieszkańcy Bieńczyc, jak i radni Dzielnicy 
XVI. Problem istnieje od kilku lat i szcze-
gólnie dotyka mieszkańców osiedla Stru-
sia, którzy chętnie korzystają z mieszczą-
cego się na osiedlu Kombatantów sklepu 
Kaufl and. 

Droga krótka, ale ryzykowna
Najkrótsza droga wiąże się ze sporym 

ryzykiem. Z jednej strony narażeniem 
zdrowia i życia, a z drugiej mandatem za 
przechodzenie w miejscu niedozwolonym. 
Na wysokości znajdującego się po jej prze-
ciwnej stronie sklepu Lidl trzeba bowiem 
pokonać bardzo ruchliwą ulicę Okulickie-
go, która dzieli osiedla.

– Obowiązuje tam ograniczenie pręd-
kości do 40 km/h, ale nie ma oznakowanego 
przejścia dla pieszych – informuje Andrzej 
Buczkowski, przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy XVI Bieńczyce. – Sytuacja do-
brze znana jest policji, która często karze 
mandatami, nie oszczędzając osób starszych, 
które mając problemy z poruszaniem się, skra-
cają sobie w ten sposób drogę. Skargi na takie 
działania zgłaszane były przez mieszkańców 
do Rady Dzielnicy.

Przez pasy, ale potem zieleńcem
Kilkadziesiąt metrów od wspomnia-

nego popularnego skrótu znajduje się „ze-
bra”, gdzie można przejść ulicę Okulickie-
go, a potem znowu skracając sobie drogę 
podążać po trawniku wydeptaną ścieżką. 
Ten pośredni wariant, to rozwiązanie bez-
pieczniejsze, ale wiąże się uciążliwościami 
zwłaszcza po deszczu, gdzie ścieżka pokry-
wa się błotem i kałużami. Poza tym poru-
szanie się zieleńcem wzdłuż ruchliwej uli-
cy, to także naruszenie przepisów.

Bezpiecznie, ale długo
Chcąc bezpiecznie i w zgodzie z wszel-

kimi przepisami dotrzeć do marketu Kau-
fl and mieszkańcy osiedla Strusia muszą 
jednak pokonać około pół kilometra.

– Schodząc ze wspomnianego przej-
ścia, trzeba pójść dalej prosto chodnikiem uli-
cą Czaplickiego, później skręcić w prawo na 
chodnik przy ulicy Wiślickiej, po czym znów 
skręcić w prawo, by znaleźć się przy głównym 
wejściu do Kaufl anda – wyjaśnia radny An-
drzej Buczkowski. 

Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce złoży-
ła wniosek do Zarządu Infrastruktury Ko-

munalnej i Transportu w Krakowie o wy-
znaczenie przejścia dla pieszych w miejscu, 
gdzie mieszkańcy najczęściej przekraczają 
ulicę Okulickiego.

– Niestety odpowiedź była odmowna, ze 
względu na bliskość innego, choć mało uczęsz-
czanego przejścia, które prowadzi głównie 
do stacji benzynowej i warsztatu samocho-
dowego. Nie uwzględniono istotnego faktu, 
że miejsce, o które wnioskowano byłoby dla 
mieszkańców znacznie dogodniejsze – mówi 
przewodniczący „szesnastki”. – Nie wzię-
to również pod uwagę przesunięcia przej-
ścia, z którego praktycznie nikt nie korzysta, 
w miejsce, gdzie byłoby ono często wykorzy-
stywane. W tej sytuacji budowa brakującego 
chodnika, byłaby więc jakimś rozwiązaniem. 
Teren, gdzie w chwili obecnej go brak należy 
jednak do sąsiedniej Dzielnicy XV i to w jej 
gestii leży jego wykonanie. Rada Dzielnicy 
XVI Bieńczyce podjęła w tej sprawie współ-
pracę z Dzielnicą XV Mistrzejowice. Jest 
wstępną deklaracja Grażyny Janawy, prze-
wodniczącej „piętnastki”, że w 2016 roku 
powstanie brakujący chodnik. Czy to jednak 
rozwiąże problem zwłaszcza starszych, scho-
rowanych mieszkańców, dla których ta droga 
okaże się nadal zbyt długa? (rp)

Zakończył się właśnie montaż nowych lamp ledowych na 
terenie dzielnicy. W Bieńczycach, jak w każdej innej dzielnicy, 
jest wiele punktów wymagających doświetlenia. Miejsca takie 
znają i wskazują zarówno radni dzielnicy, jak i mieszkańcy. 
W tegorocznym budżecie Rada Dzielnicy przeznaczyła kwo-
tę ponad 100 tys. zł na wykonanie projektu i montaż dodat-
kowego oświetlenia. Udało się postawić 10 nowych, oszczęd-
nych lamp ledowych. W pierwszej kolejności do doświetlenia 
wybrane zostały miejsca wyjątkowo często uczęszczane przez 
mieszkańców. Niewątpliwie jednym z nich jest ulica Łopa-
ckiego (od Ronda Hipokratesa do przychodni na osiedlu Zło-
tej Jesieni). Korzystają z niej na co dzień mieszkańcy Bieńczyc, 
często są to osoby starsze, którym zwłaszcza w okresie jesien-
no-zimowym, kiedy dni są coraz krótsze, oświetlenie ciemnej 
drogi umożliwi bezpieczne dotarcie m.in. do przychodni.

Bezpiecznie i jasno zrobiło się również przed kościołem 
św. Józefa na osiedlu Kalinowym. Dwie nowe lampy rozświet-
lają drogę prowadzącą m.in. do kościoła. Ciemnym, a w związ-
ku z tym niebezpiecznym miejscem był teren obok bloku 37 na 

Nowe lampy na ulicach 

Bieńczyce dOświetlone
Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Wi-Fi za free

Wyłożony do publicznego wglądu do 21 grudnia

Plan miejscowy „Bieńczyce – Szpital”

Nowe lampy na osiedlu Kalinowym. Fot. A. Buczkowski

Za przejściem dla pieszych, najkrótsza droga do marketu wiedzie wydeptaną 

ścieżką. Fot. A. Buczkowski

Ulica Okulickiego – mieszkańcy często przekraczają ją w miejscu niedozwo-

lonym. Fot. A. Buczkowski

osiedlu Jagiellońskim, dlatego tam też pojawiło się dodatkowe 
oświetlenie. Kolejny słup z oprawą ledową zainstalowano na 
osiedlu Kazimierzowskim przy chodniku między blokiem nr 
24, a tzw. okrąglakiem.

Zadanie doświetlania dzielnicy będzie kontynuowane 
w kolejnych latach. Magdalena Dziedzic

Spośród siedemnastu propozycji 
zadań o charakterze lokalnym, zgło-
szonych do Budżetu Obywatelskiego 
2015, w Dzielnicy XVI Bieńczyce naj-
większe poparcie uzyskał projekt doty-
czący utworzenia punktów bezpłatnego 
dostępu do internetu na terenie Plant 
Bieńczyckich. Swój głos za zrealizowa-
niem tego zadania oddało wielu miesz-
kańców, uzyskał on 1382 punkty. Od 1 
listopada br. działają dwa nowe punkty 
bezpłatnego dostępu do internetu sfi -
nansowane z dzielnicowego Budżetu 
Obywatelskiego: jeden usytuowany na 
Plantach Bieńczyckich na os. Jagielloń-
skim (na wysokości Szkoły Podstawo-
wej nr 86 i Gimnazjum Sióstr Salezja-
nek), drugi na os. Kalinowym nieopodal 

Kościoła św. Józefa – przy nowo po-
wstającym Smoczym Skwerze.

Na terenie Dzielnicy XVI Bieńczy-
ce z darmowego miejskiego internetu 
można skorzystać również w rejonie 
Ronda Gen. Maczka, Plant Bieńczy-
ckich na os. Wysokim oraz przy Zalewie 
Nowohuckim. Punkty te zostały utwo-
rzone w ramach Ogólnomiejskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2014 . Teraz 
mieszkańcy Bieńczyc będą mogli po-
łączyć rekreację na wolnym powietrzu 
z surfowaniem po internecie.

Szczegółowy plan zasięgu działania 
darmowego Internetu na terenie Bień-
czyc można znaleźć na stronie: www.
dzielnica16.krakow.pl w zakładce In-
westycje.  Renata Połomska

Od 23 listopada do 21 grudnia 
można zapoznać się z projektem miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Bieńczyce – Szpi-
tal” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko i niezbędną dokumentacją. 
Materiały wyłożone są do publiczne-
go wglądu w Biurze Planowania Prze-
strzennego UMK przy ul. Sarego 4. Są 
również dostępne na stronie interneto-
wej: www.bip.krakow.pl. 

Głównym powodem przystąpie-
nia do sporządzania planu miejscowe-
go „Bieńczyce – Szpital”, był fakt, że na 
jego obszarze znajdują się tereny wy-
magające przekształceń, rewitalizacji 
i rehabilitacji, wskazane w Studium do 
objęcia planem miejscowym w pierw-
szej kolejności, czyli osiedla Bieńczyce 
i Złotej Jesieni. 

Plan ma zapobiec degradacji osied-
li, zabezpieczyć przestrzenie między-
blokowe przed dogęszczeniem zabu-
dowy, stworzyć warunki planistyczne 

dla zintegrowanych działań rehabilita-
cyjnych, aby w konsekwencji poprawić 
warunki życia w zabudowie istniejącej. 

Dyskusja publiczna nad roz-
wiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego obszaru „Bień-
czyce – Szpital” zostanie przepro-
wadzona 9  grudnia br., w Urzędzie 
Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 
Świętych 3-4, Sala Portretowa, po-
czątek o  godz.  15:00. Uwagi należy 
składać do 7 stycznia 2016 r. – własno-
ręcznie podpisane z podaniem imie-
nia i nazwiska, adresu lub nazwy je-
dnostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Kra-

kowa w Punktach Obsługi Miesz-
kańców (stanowiska informacyjno-
-podawcze),

– drogą pocztową,
– drogą elektroniczną.

Więcej na: www.krakow.pl. (red)
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Bieżące informacje

FERIE W MIEŒCIE
PROPOZYCJE KLUBÓW 

OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA
JUŻ WKRÓTCE NA STRONIE WWW.KRAKOWNH.PL

I TYDZIEŃ: m.in. warsztaty bajkowe, czekoladowe, edukacyjne, muzyczne, 
w Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha, modowe zajęciach multimedialne w Artetece. 
Rządni przygód będą mogli spróbować swoich sił w laserowym paintballu, w labiryncie 
luster lub na ściance wspinaczkowej. W programie znajdą się także spektakle teatralne, 
wycieczki do muzeum i kina, zwiedzanie Nowej Huty, spacery po Krakowie, wycieczka 
do Obserwatorium Astronomicznego, kopalni soli w Bochni.

II TYDZIEŃ: Kluby Aneks i Krzesławice zapraszają na zimowisko w Murzasichle.

Wszystkie zajęcia odbywać będą się pod 
okiem doświadczonych instruktorów, któ-
rzy zapewnią dzieciom bezpieczeństwo 
i twórcze spędzanie czasu.

KONTAKT:
Dział Imprez i Promocji
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
tel. 12 644 68 10 wew. 23

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 
os. Zgody 1
tel. 12 644 24 32

Klub Mirage, os. Bohaterów Września 26, tel. 12 645 72 09

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

Dział Imprez i Promocji 
tel.: 12 644 68 10 wew. 23
www.krakownh.pl

• 4 grudnia godz. 18.00 – Wernisaż prac Jolanty Surówki, 
Anny Gajdy, Sławy Hajdukiewicz, Janiny Korty, Janina 
Węgrzyn, Krystyny Moreńdy i Anny połączony z kon-
certem gitarowym Jakuba Zieliny. Wy-
stawa potrwa do końca stycznia 2016 r. 
Wstęp wolny.

• 6 grudnia godz. 16.00 – BAJKO-
WY MIKOŁAJ – Wstęp wolny.

• 9 grudnia godz. 10.00 – PRE-
ZENT DLA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA – zajęcia edukacyjne 
dla maluchów. Wstęp wolny.

• 11 grudnia godz. 15.00 – ŚWIĄTECZNE 
SPOTKANIE DLA SENIORÓW  

 W programie wieczoru życzenia, dzielenie się opłatkiem, 
wspólne kolędowanie przy akompaniamencie akordeonu 
Stanisława Gawła oraz świąteczny poczęstunek. 

 Wstęp wolny wyłącznie z zaproszeniem, które można 
odbierać w Klubie.

• 17 grudnia godz. 16.00 – UROCZYSTE ŚWIĄTECZ-
NE SPOTKANIE SENIORÓW w Klubie Seniora. 
W programie poetycko-muzycznym Gore gwiazda Je-
zusowi wystąpi  Janusz Rojek. Wstęp wolny wyłącznie z  
zaproszeniem, które można odbierać w Klubie.

KONCERT KOLĘD – 29 GRUDNIA GODZ. 19.00 
kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbego (os. Tysiąclecia 86)

Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. 

Bezpłatne zaproszenia można odbierać w: Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Zgody 1), Biurze Poselskim 
Posła I. Rasia (os. Złotej Jesieni 6/34), Punkcie Informacji Miejskiej (ul. św. Jana 2).

6 grudnia godz. 15.00 – MIKOŁAJKI - Wstęp: 5 zł

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

• 7 grudnia, godz. 17.00 – MHK – Oddział Dzieje Nowej 
Huty, os. Słoneczne 16. – Podróże po historii i kulturze 
– Zwiedzanie wystawy z kuratorem Maciejem Miedzia-
nem. Wstęp wolny. 

• 10 grudnia godz. 19.00 – Paweł Kaczmarczyk Audiofe-
eling Trio – koncert w ramach projektu Odbiornik Live. 
Wstęp wolny. 

• 11 grudnia godz. 17 – Wernisaż wystawy akwareli Janu-
sza Janasa „Kraków nocą” (wystawa czynna 11 XII – 08 
I 2016). Wstęp wolny.

• 12 grudnia godz. 10.00 – 17.00 – Targi sztuki użytko-
wej, warsztaty rodzinne, atrakcje. Wstęp wolny.

• 15 grudnia godz. 18.00 – NH Rh+ Dziedzictwo i tożsa-
mość Nowej Huty: Czas Zatrzymany. Spotkanie z Ada-
mem Gryczyńskim. Wstęp wolny. 

• 21 grudnia godz. 18.00 – Świąteczny koncert operet-
kowy „Zostań moją gwiazdą”. Wykonawcy: Jolanta 
Leśniak – mezzosopran, Dariusz Palonek – tenor, Kamil 
Zypser – fortepian. Wstęp 10 zł.

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

• 1-14 grudnia – Konkurs Na Bożonarodzeniową Kart-
kę Świąteczną dla dzieci i grup z Przedszkoli, Szkół, Klu-
bów, Domów Kultury. Informacje: Ernest Ogórek, tel. 12 
648-08-86.

• 10, 17 grudnia godz. 17.30 – Cotygodniowe spotkania 
z baśnią i bajką europejską dla dzieci przedszkolnych. 
Wstęp 5 zł.

• 6 grudnia godz. 18.00 – Kościół pw. św. M.M. Kolbego, os. 
Tysiąclecia 86 – Koncert Mistrzejowicki. Wstęp wolny.

• 7 grudnia:
– godz. 11.00 – W kuchni u babci i wnuczka – Mię-

dzypokoleniowy projekt, łączący starszych i młod-
szych pasjonatów kultury i sztuki kulinarnej. Zapisy: 
tel. 12 648 08 86

– godz. 18.00 – Spotkanie z cyklu „Kraków literacki. 
Wstęp wolny. 

• 8 grudnia godz. 17.00 – Literacki wtorek czytelników. 
Wstęp wolny

• 11 grudnia godz. 18.30 – Strefa zdrowia: Wpływ żyw-
ności na urodę. Wstęp wolny.

• 13 grudnia godz. 15.00 – W poszukiwaniu Świętego 
Mikołaja. Interaktywny spektakl dla dzieci pełen piose-
nek, skeczy, gagów. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy: 
tel. 12 648 08 86

• 21 grudnia godz. 18.00 – Wernisaż wystawy pokon-
kursowej „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”. 
W programie: ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie 
nagród.

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

• wtorki godz. 17.00 – MAŁA ARTZONA. BUT-
TERFLY WING /dzieci w wieku 7-12 lat/ warsztaty 
plastyczne z elementami języka angielskiego oraz histo-
rii sztuki. Wprowadzenie elementów języka angielskie-
go pozwoli najmłodszym w naturalny sposób oswoić się 
z tym językiem. Koszt 5zł/os. za zajęcia.

• wtorki godz. 19.00 – otwarte spotkania językowe, podczas 
których poznajemy naszych sąsiadów i rozmawiamy w ob-
cym języku. (OKN, C-2 Południe Cafe, os. Górali 5).

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

KINO STUDYJNE SFINKS
os. Górali 5, tel. 12 644 24 65
www.kinosfi nks.pl 

• wtorki godz. 14.30 – FILMOWY KLUB SENIORA – 
pokazy interesujących fi lmów z bieżącego repertuaru kina, 
każdy seans poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem 
oraz Nowohucką Kroniką Filmową. 

• 7 grudnia godz. 19.00 – Kropka Pokaz fi lmów War-
szawskiej Szkoły Filmowej. Wstęp wolny.

• 10 grudnia godz. 19.00 – Perły Klasyki: „Śpiewak jazz-
bandu” reżyseria: Alan Croslan, USA 1928. Wstęp wolny.

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

(seniorskie), 8 zł (Klub Seniora).

Wy-
016 r. 

•
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To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.  Paulo Coelho „Alchemik”

„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
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POZIOMO:

 2)  cierpienie, udręka

 4)  pracz wśród zwierząt

 7)  ze stolicą w Nikozji

 8)  gorąca z wulkanu

 9)  przełożony klasztoru

11)  podana w kilogramach

13)  kolega Kokosza w komiksie 

sprzed lat

15)  wystawne przyjęcie

18)  miasto na Litwie

19)  elektroda dodatnia

20)  ciągnie sanie Św. Mikołaja

24)  fi lm w odcinkach

27)  przyrząd astronoma

30)  nagromadzona ilość

31)  może służyć do odgarniania śniegu 

lub przerzucania węgla

32)  potrwa aż do Bożego Narodzenia

PIONOWO:

1)  np. karp

2)  szarość, zmierzch

3)  część sztuki teatralnej

4)  ryba z wąsami

5)  targowy lub zamkowy

6)  blady nad ranem

10)  potulność, uległość, uniżenie

12)  auto z Japonii

13)  orzech wypełniony mleczkiem

14)  umówili się pod nim Laura i Filon

16)  przechowywane w spichrzu

17)  meksykańska roślina kolczasta

21)  fi lmowa lwica z afrykańskiego 

buszu

22)  rzeka w tytule powieści Czesława 

Miłosza

23)  wyspa, na którą zesłano Napoleona

25)  świadoma część osobowości

26) polski zespół rockowy

28) faza Księżyca

29) dźwięk o określonej wysokości

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 11.12.2015 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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