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Ponad dziewięć miesięcy temu na 
łamach naszej gazety zwracaliśmy się 
z prośbą o ratowanie 5-letniego wów-
czas Emila. Szansą na życie miała być 
kilkuetapowa operacja, której podjął się 
jedynie prof. Hanley z Lucile Packard 
Children’s Hospital, Stanford w USA. 
Niestety koszt operacji okazał się wręcz 
astronomiczny. Jej pierwszy etap wyce-
niono na ponad 1,5 mln dolarów. Jed-
nak dzięki wrażliwości ludzi serduszko 
Emilka udało się uratować. Chłopca 
wsparło blisko 380 tysięcy osób, a ze-
brana kwota (ponad 7 mln zł) pozwo-
liła na przeprowadzenie zabiegu. Ponad 
17-godzinna operacja wady serca i na-
czyń płucnych Emila odbyła się pod ko-
niec września zeszłego roku i zakończyła 
ogromnym sukcesem. 

– Wadę udało się zamknąć jedno-
etapowo, co z uwagi na ekstremalną jej 
postać graniczyło z cudem – mówi Ka-
tarzyna Koryczan, mama Emila. – Po 
operacji Emilek był 7 dni w śpiączce, 14 
na intensywnej terapii, a w szpitalu ogó-
łem 28 dni. 

Przypomnijmy, Emilek urodził się 
jako drugi brat bliźniak 19 kwietnia 
2011 r. z wrodzoną wadą serca pod po-
stacią tetralogii Fallota z zarośnięciem 
zastawki tętnicy płucnej oraz połącze-
niami systemowo-płucnymi i skrajną 
hipoplazją tętnic płucnych. Lekarze od 
początku nie dawali rodzicom zbyt wiel-
kiej nadziei. Przed każdą interwencją le-
karską przez ponad 4 lata słyszeli, że ich 
syn ma 50% szans na przeżycie.

– Zanim się urodził, miał już umrzeć. 
„Nie przeżyje” mówili lekarze, gdy w wie-
ku 3 tygodni leżał z podejrzeniem sepsy. 
Ochrzczony został w inkubatorze, gdy już 
nie miał sił otworzyć oczu… – przywołu-
je bolesne wspomnienia mama Emila. – 
Przeszedł kilka zabiegów w Centrum Zdro-
wia Matki Polki w Łodzi, jedynym szpitalu, 
który podjął się prowadzenia sprawy Emila 
i próby ratowania mu życia. Wszystkie ośrod-
ki, do których zwracaliśmy się (USA, Wło-
chy, Austria, Niemcy) odmawiały leczenia ze 
względu na wyjątkowo ekstremalną postać 
wady i  pesymistyczne rokowania. Dopiero 
w grudniu 2015 r. otrzymaliśmy informację, 
że prof. Hanley podejmie się operacji. Szan-
sa i nadzieja, którą otrzymaliśmy miała też 
i swoją cenę. Tylko dzięki wsparciu oraz za-
angażowaniu wspaniałych ludzi nasz synek 
żyje i wraca do zdrowia.

Emilek po operacji czuje się wspa-
niale – jak zapewniają rodzice – ponie-
waż jest w stanie robić rzeczy, o których 
wcześniej mógł tylko pomarzyć. 

Dokończenie na str. 4

Wrażliwość ludzkich serc 
uratowała serduszko Emila

Przed operacją.  Fot. z rodzinnego albumu
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

Budżet Obywatelski 2017

Rusza kolejna edycja
Nowohuccy harcerze

60 lat historii

Pierwszy w Krakowie 

Pełen atrakcji plac zabaw dla psów

Plan „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułki Lotniczego”

Ratujmy ostatnie skrawki zieleni

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny na 
styczniowej sesji podjęła uchwałę do-
tyczącą przystąpienia do realizacji Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 
w 2017 roku. Wzorem poprzedniego 
roku, mieszkańcy Czyżyn, mogą zgła-
szać zadania o charakterze lokalnym do 
kwoty 50 000 zł. W marcu, w siedzibie 
Rady Dzielnicy XIV odbędą się konsul-
tacje dotyczące tegorocznej edycji BO. 
Szczegółowe informacje w kontekście 
planowanych spotkań będzie można 
znaleźć na stronie Rady Dzielnicy XIV 
(dzielnica14.krakow.pl).

Przypomnijmy, że w minionym 
roku, dzięki dużemu zainteresowa-
niu mieszkańców Czyżyn finansowa-
nie uzyskał pomysł realizacji na terenie 

Czyżyn parku, zlokalizowanego wokół 
nowych inwestycji wzdłuż ul. Stella-
Sawickiego. Wśród lokalnych inicjatyw 
zrealizowanych dzięki Budżetowi Oby-
watelskiemu znalazły się także dwie in-
westycje w Parku Lotników Polskich – 
Street Workout Park oraz oznakowanie 
ścieżek biegowych, a także zajęcia z jogi.

Łukasz Cieślik

W grudniu ubiegłego roku Rada 
Miasta Krakowa podjęła uchwałę 
z zakresu planowania przestrzennego 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Czyżyny 
– os. Dywizjonu 303 i 2 Pułki Lotnicze-
go”. W styczniu 2017 roku można było 
składać wnioski do tego planu. Upraw-
niony do tego był każdy mieszkaniec 
Krakowa. Tak też uczyniła Rada Dziel-
nicy XIV Czyżyny, podejmując uchwałę 
w tej sprawie. Głównym celem podjętej 
uchwały jest ochrona ostatnich terenów 
zielonych, ale również:
– ochrona istniejącego układu urbani-

stycznego osiedli przed dogęszcze-
niem zabudowy oraz zabudową zie-
leni międzyblokowej,

– ochrona i aktywacja dawnego pasa 
startowego lotniska Rakowice-Czy-
żyny, jako przestrzeni publicznej sta-
nowiącej centrum społeczności lo-
kalnej,

– wprowadzenie prawidłowej polityki 
parkingowej i komunikacyjnej,

– zapewnienie terenów pod cele edu-
kacyjne i rekreacyjne, poprzez prze-
znaczenie niezabudowanych dotąd 
obszarów pod infrastrukturę pu-
bliczną typu park, plac zabaw, par-
king, żłobek, przedszkole, szkoła, 
ośrodek zdrowia.
Należy mieć nadzieję że uda się zre-

alizować powyższe cele. Treść uchwa-

ły należy interpretować, jako wytyczne 
maksymalnej intensywności zabudo-
wy, minimalnego poziomu powierzch-
ni biologicznie czynnej. Natomiast war-
tości wskazujące niższą intensywność 
zabudowy oraz większą powierzchnię 
biologicznie czynną są jak najbardziej 
pożądane w całych Czyżynach, które już 
dzisiaj borykają się ze zbyt intensywną 
zabudową i brakiem infrastruktury to-
warzyszącej. 

Zagrożone obszary to:
• Teren pomiędzy dawnym pasem 

startowym lotniska a Szkołą Podsta-
wową 155 – istnieje tu duże ryzyko 
niekontrolowanej zabudowy na za-
sadzie warunków „dobrego sąsiedz-
twa”. Wiedzą o tym deweloperzy 
i ludzie, którzy starają się wykorzy-
stać problem drogi dojazdowej do 
szkoły 155  i pod tym pretekstem 
przy okazji zapewnić dojazd do tere-
nów pod zabudowę (dojazd do szko-
ły realizowany jest od kilkudziesięciu 
lat po terenach spółdzielni mieszka-
niowej). Plan zagospodarowania 
powinien powstać zanim zostanie 
uruchomiony dojazd do niezabudo-
wanych terenów przed szkołą.

• Teren, na którym obecnie znajduje 
się najnowocześniejszy w Krakowie 
wybieg dla psów w sąsiedztwie za-
bytkowego hangaru – od kilku lat to-
czą się tu postępowania o zwrot mie-
nia (obszar wywłaszczony pod cele 
lotniska, które dziś już nie istnieje).

• Teren na północ od kościoła p.w. 
Brata Alberta oraz wschodnio pół-
nocna część Parku gen. Skalskiego.

• Teren po wschodniej stronie uli-
cy Stella Sawickiego, graniczący 
z nowo wybudowanym osiedlem 
o bardzo dużej intensywności zabu-
dowy.  Marek Ziemiański

Historia nowohuckiego harcer-
stwa sięga 22 lutego 1957 roku. Wtedy 
to podharcmistrz Zbigniew Faber, ko-
mendant hufca ZHP Kraków - Nowa 
Huta, powołał do życia pierwszych 20 
drużyn harcerskich. Od tamtego czasu 
harcerze i harcerki Związku Harcer-
stwa Polskiego na stałe wpisali się w no-
wohucki krajobraz. Jeden ze Szczepów 
pod nazwą Halny im. Mariusza Zaru-
skiego działa prężnie przy placówkach 
oświatowych w Czyżynach.

Harcerze angażują się w życie dziel-
nicy, współpracują z lokalnymi władza-
mi i instytucjami kulturalnymi. Jednak 
nade wszystko nieustannie realizują mi-
sję ZHP, jaką jest wychowanie młode-
go człowieka, wspieranie go we wszech-
stronnym rozwoju i kształtowanie 
charakteru poprzez stawianie wyzwań. 
W związku z rocznicą przygotowany 
został szereg akcji oraz specjalny pro-
gram edukacyjny dla jednostek harcer-

skich, przybliżający im zarówno historię 
Hufca, jak i dzieje Nowej Huty. Drużyny 
przez cały rok realizowały zadania po-
dzielone na etapy, zdobywając punkty 
i walcząc o tytuł „Drużyny 60-lecia”. 

Centralnym punktem obchodów 
był benefis - spotkanie wszystkich tych, 
którzy przez ponad pół wieku budowa-
li nowohuckie harcerstwo. Odbył się 25 
lutego w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Mieczysława Karło-
wicza (os. Centrum E2). Widowisko 
artystyczne połączone zostało z uroczy-
stym wręczeniem podziękowań oso-
bom zasłużonym dla ruchu harcerskie-
go oraz z otwarciem wystawy. Do końca 
czerwca w Muzeum PRL-u (os. Cen-
trum E1)   można będzie prześledzić 
historię nowohuckiego harcerstwa, od 
powstania pierwszych drużyn i gromad.  

Paweł Meysztowicz, red

Radni podjęli decyzję

W tym roku 
bez „Echa 
Czyżyn”

„Echo Czyżyn”, bezpłatna dzielni-
cowa gazetka informacyjna, wydawana 
przez Radę Dzielnicy XIV, w bieżącym 
roku nie będzie się ukazywać. Podczas 
styczniowej sesji Rady podjęta została 
uchwała, w której środki o łącznej wy-
sokości 19 tysięcy złotych przeznaczone 
na druk i kolportaż gazetki, przesunię-
te zostały na zadanie obejmujące zago-
spodarowanie terenu zielonego przed 
Szkołą Podstawową nr 155 na osiedlu 2 
Pułku Lotniczego. Decyzja nie została 
podjęta jednogłośnie, a zdania radnych 
w tej kwestii były podzielone.

Uchwała Nr XXXIX/288/17 z dn. 
18.01.2017 r. wraz z uzasadnieniem oraz 
inne uchwały Rady Dzielnicy XIV Czy-
żyny dostępne są na www.dzielnica14.
krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl. (red)

W styczniu oficjalnie otwarto plac 
zabaw, który mimo zimy już w pierw-
szych dniach okazał się wielką atrakcją 
nie tylko dla zwierząt, ale i dla ich wła-
ścicieli, którzy obserwując bawiące się 
czworonogi, pielęgnują jednocześnie 
sąsiedzkie znajomości.

Zarząd Dzielnicy XIV na początku 
2016 zgłosił roku chęć realizacji psie-
go wybiegu dla mieszkańców osiedla 
2 Pułku Lotniczego i zaproponował 
Zarządowi Zieleni Miejskiej działki 
przed blokiem nr 26. Szczęśliwie teren 
ten, jako jedyny w Krakowie został za-
akceptowany i dzięki temu pełną pulę 
środków przeznaczono tylko na ten 
obiekt.  Łączna powierzchnia obsza-
ru to 3 086 m². Celem zadania było 
stworzenie przestrzeni dla psów i ich 
opiekunów. Projekt przewidywał bar-
dziej budowę „placu zabaw dla psów” 
(pierwszego w Krakowie), niż wybiegu 
dla psów, znanego z realizacji ZIKiTu. 
Obiekty tego typu istnieją już w Euro-
pie, jednak w skali naszego miasta jest 
to innowacyjne podejście.

Otwarciu towarzyszył pokaz tre-
sury psa Straży Miejskiej. Na co dzień 
widać zarówno dorosłych, jak i dzie-
ci trenujących z pupilami skoki przez 
obręcze i płotki, wspinanie na stożki 
czy czołganie w tunelu. Osobne tory 
przeszkód są dla małych piesków 
i większych zwierząt. Zamontowa-
no elementy małej architektury, takie 
jak ławki czy kosze na śmieci i psie 
odchody wraz z dystrybutorami, psią 
toaletę oraz poidło z bieżącą wodą. 
Zrealizowano alejki o zróżnicowanej 

nawierzchni wykonanej z kostki bru-
kowej lub drewna. Przewidziano stre-
fę „sportowo-treningową” wyposażoną 
w urządzenia dla psów – tor przeszkód 
typu „Agility” (15 urządzeń, a wśród 
nich m.in.: talerzyki, pochylnie, sla-
lom, równoważnie, tunel, płotki itp.) 
oraz strefę „dziką” – teren zagospo-
darowany w sposób bardziej swobod-
ny, porośnięty krzewami, zawierający 
różnego typu nawierzchnie (trawia-
stą, piaskową, żwirową, drewnianą) 
oraz przeszkody naturalne, jak głazy 
czy kłody, gdzie zwierzęta będą mo-
gły swobodnie biegać. Wyposażenie 
obiektu ma też zapewniać możliwość 

odpoczynku dla opiekunów czworo-
nogów. Dodatkowo posadzono 3 klony 
srebrzyste, krzewy oraz pnącza obra-
stające nowe ogrodzenie. Teren został 
ogrodzony, a wejście odbywa się po-
przez podwójną bramę tworzącą śluzę, 
która ma uniemożliwić psu ucieczkę. 

Inwestycję zrealizował Zarząd 
Zieleni Miejskiej. Potrzebne środki 
w wysokości 280 440 zł brutto pocho-
dziły z budżetu ogólnomiejskiego. Jest 
to pierwsza w Krakowie tak komplek-
sowa realizacja psiego wybiegu. Obec-
nie na terenie miasta znajduje się ich 
już dziesięć.

 Paweł Meysztowicz, red

Wybieg posiada strefę „sportowo-treningową” wyposażoną w urządzenia dla psów – tor przeszkód typu „Agility”, 
tworzy 15 urządzeń, a wśród nich m.in.: talerzyki, pochylnie, slalom, równoważnie, tunel, płotki itp. Fot. RDXIV
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■ 25 marca godz. 19.00 – Kościół pw. Miłosierdzia Bożego 
(os. Na Wzgórzach) – wstęp wolny.

 KONCERT PASYJNY z cyklu Muzyczne Spotkania 
na Wzgórzach Krzesławickich
Najbliższy koncert to muzyczna opowieść o pasji i męce Je-

zusa Chrystusa. Wykonawcy: Męski Kwartet Wokalny Triplum 
w składzie Łukasz Dulewicz – kontratenor, Szczepan Kosior 
– tenor, Maciej Michalik – baryton, kierownictwo artystyczne, 
Marcin Wróbel – bas (gościnnie), organy Tomasz Soczek. Nar-
ratorem wydarzeń będzie aktor Teatru Ludowego Piotr Piecha. 
Scenariusz i kierownictwo artystyczne – Marek Walczak. 
■ 1 kwietnia godz. 19.30 – kościół pw. Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy (os. Bohaterów Września 33) – wstęp wolny.
 KONCERT PASYJNY z cyklu Piastowskie Impresje 

Muzyczne
Koncert Pasyjny otrzymał formę najpopularniejszego 

wielkopostnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Rozważania 
kolejnych stacji ostatniej drogi Jezusa Chrystusa poprowadzi 
krakowski aktor Andrzej Franczyk. Dopełniane będą muzyką 

w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej ANONYMUS. Opie-
kę artystyczną nad tym wydarzeniem sprawuje Marek Walczak.
■ 22 kwietnia godz. 20.00 – EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9
 ZŁOTA NOWA HUTA. TAK DLA PÓL NADZIEI! 

– 50. KONCERT Z CYKLU NOWA HUTA. DLA-
CZEGO NIE?!

 Wystąpi Maryla Rodowicz z zespołem. Gość specjalny – 
Marcin Daniec.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwesta na rzecz Hospi-

cjum im. św. Łazarza w Krakowie. Więcej informacji o cy-
klu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! można znaleźć na stronie 
projektu: www.nhdn.pl. Bezpłatne zaproszenia do odbioru 
w kwietniu w: Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta (os. 
Zgody 1), Biurze Poselskim Posła Ireneusza Rasia (os. Złotej 
Jesieni 6/34), Punkcie Informacji Miejskiej (ul. św. Jana 2).
■ 23 kwietnia godz. 19.00 – Kościół pw. Miłosierdzia Bo-

żego (os. Na Wzgórzach) – wstęp wolny.
 KONCERT PASCHALNY z cyklu Muzyczne Spo-

tkania na Wzgórzach Krzesławickich.

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

 KLUB RODZICÓW 
 Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę 

Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka.
– 14 marca godz. 15.30–17.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ: dom

 Jak zbudować dom? Czy dom może być kartonowy? Kto mieszka w małym 
domku? Czy olbrzym ma olbrzymi dom? Gdzie mieszkasz Ty? Gdzie miesz-
kam ja? Tematem tego spotkania będą różne rodzaje domów. Dzieci będą miały 
okazję zbudować własny, wymarzony dom. Będą też rymowanki i zabawy ru-
chowe.
– 21 marca godz. 15.30–17.00 – DOGOŃ ŻYRAFĘ: wiosenne ubrania

 Czy wiosna już do nas zawitała na dobre? Co założyć na wiosenny spacer? Jakie 
zimowe ubranie możemy schować do szafy? Co powinno znaleźć się w „wiosen-
nej szafie”, jak zmienić garderobę, żeby nie było nam za gorąco, ani za zimno… 
W ruch pójdzie także chusta, chusteczki i kolorowy tunel. 
– 24 marca godz. 10.00-12.00 - SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ: spo-

tkanie z teatrem
 Dzieci będą mogły przekonać się, jak łatwo i szybko zrobić pacynkę. Ja-

kie przedmioty codziennego użytku można wykorzystać w „domowym te-
atrze”. Będzie też prawdziwa aktorska rozgrzewka.  Zajęcia poprowadzi 
Agnieszka Kolanowska - absolwentka logopedii, filologii polskiej i teatro-
logii, aktorka, instruktorka teatralna, autorka licznych programów warsz-
tatowych dla dzieci. 
– 28 marca godz. 15.30-17.00 - DOGOŃ ŻYRAFĘ: pogoda – tworzenie  

pogodowej mapy
 Co to jest pogoda? Skąd jest deszcz? Gdzie śpi słońce? Czy wiatr można 

usłyszeć, zobaczyć czy poczuć? Podczas tego spotkania dzieci spróbują 
stworzyć własną pogodową mapę i kalendarz pogodowy na najbliższy ty-
dzień. Nie zabraknie także pogodowych czytanek, rymowanek i pogod-
nych zabaw. 
– 14 kwietnia godz. 10.00–12.00 – SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ 
– 21 kwietnia godz. 10.00–12.00 – SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ 

 12–19 marca
 PROJEKT MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY ARTYSTYCZ-

NEJ „KSIĘŻYC” 
Szóste już spotkanie aktorów teatralnych z Teatru Zeotrope z Francji, tym 

razem odbędzie się z młodzieżą cyrkową Klubu 303 Ośrodka Kultury Kra-
ków-Nowa Huta, uczestniczącą w projekcie od początku, ale także z nowy-
mi uczestnikami zajęć z Krakowa. W trakcie spotkania zorganizowane zosta-
ną otwarte warsztaty teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Podczas 
tej edycji projektu aktorzy Teatru Zeotrope z Francji będą także koncertować 
w krakowskich szkołach prezentując swój repertuar piosenek księżycowych. 
Jest to kontynuacja projektu artystyczno-teatralnego MOON realizowanego 
od czerwca 2015 r. 

Wstęp wolny

 1 kwietnia godz. 15.00
 CLOWN STORY… CZYLI OPOWIEŚĆ O…

Będzie to magicznie cyrkowy dzień, podczas którego wspólnie tworzone będą 
cyrkowe i nie tylko opowieści o tym wszystkim, co podsunie wyobraźnia…

Wstęp wolny

SOLVAY.PARK   Galeria Handlowa Solvay Park, ul. Zakopiańska 105, www.solvaypark.pl

Fizyk On to projekt, który tworzą 
licealiści z V LO w Krakowie 
w ramach olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii”. Wydarzenie 
odbędzie się 18 marca br. w budynku 
V Liceum Ogólnokształcącego im. Au-
gusta Witkowskiego w Krakowie przy 
ul. Studenckiej 12 w godzinach 9.00-
18.30. Festiwal podzielono na dwie 
tury: 9.00-13.30 i 14.00-18.30. 

W projekcie mogą wziąć udział 
uczniowie z klas 4-6 krakowskich szkół 
podstawowych. Przewidziany jest dla 
grup zorganizowanych z oddelegowa-
nym nauczycielem. Każda placówka 
może zgłosić swoją drużynę oraz uczniów 
chętnych do wzięcia udziału w ekspery-
mentach. Dla tych, którzy wolą zmierzyć 
się w innej dziedzinie zaplanowano kon-
kurs łamigłówek logicznych. Zgłoszenia 
można wysyłać do 12 marca na adres: 
fizykonfestiwalfizyki@gmail.com lub 
tomaszgargula1@gmail.com. Wszelkie 

Fizyk On – festiwal dla uczniów klas 4–6 szkół podstawowych

Zapisy drużyn do 12 marca
pytania można też kierować na: 

www.facebook.com/fizykon. 
Projekt Fizyk On powstał 

w myśl prostej zasady: nauka 
poprzez zabawę. Tutaj nie ma miejsca 
na nudę! 

Efekty pracy licealistów, organiza-
torów projektu, będzie można zobaczyć 
podczas festiwalu, na którym odbędzie 
się m.in. pokaz robotów, doświadczenia 
oraz intrygujące wykłady takie jak: „Fi-
zyka w Gwiezdnych Wojnach” lub „Jak 
złapać tęczę do pudełka”. Uczestnicy 
będą mogli także zmierzyć się w turnieju 
fizycznym, aby zawalczyć o tytuł Mło-
dych Naukowców, wygrać atrakcyjne na-
grody oraz mile spędzić czas wolny. Ry-
walizacja, duch walki, dobra zabawa – to 
wszystko towarzyszyć będzie temu wy-
darzeniu, jak zapewniają organizatorzy.

Swój udział potwierdziły już szko-
ły podstawowe z Czyżyn, Krowodrzy, 
Podgórza. (red)
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■ 11 marca godz. 10.00–12.30 – Rodzynkowo: warsztaty 
i atrakcje dla dzieci i rodziców. Wstęp 1 zł

■ 21 marca godz. 17.00 – Zielona Nowa Huta - Parki, Łąki 
Nowohuckie, ogrody sąsiedzkie…. Wykład.

■ 26 marca godz. 18.00 – Kościół pw. św. M.M. Kolbego 
(os. Tysiąclecia 86) – wstęp wolny. KONCERTY MI-
STRZEJOWICKIE: Muzyczno-poetyckie rozważania 
Drogi Krzyżowej (Zespół Noro Lim).  

■ 28 marca godz. 18.00 – Pitawal Krakowski. O literatu-
rze sensacyjnej z Krakowem w tle.

 31 marca godz. 13.00–19.00 
 WIELKANOCNY BAZAREK MIŁOŚNIKÓW 

RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO. Organizato-
rzy: Nowohucki Klub Rękodzieła, Klub Kuźnia OKN 

 31 marca godz. 18.00 – Rowerem przez Hiszpanię 
2016. Slajdowisko

 25 kwietnia godz. 18.00 – Literacki Wtorek Czytelni-
ków: cz. 1 – Inspirowane Norwidem, cz. 2 – „Popiół czy 
diament”. Prezentacja przez uczestników DKK wybra-
nych cytatów z dzieł Norwida

 10 maja godz. 19.00 – Andrzej Stasiuk – spotkanie au-
torskie

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

Zadania remontowe na rok 2017

Rada zaplanowała remonty w dzielnicy
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice 

zaplanowała na rok 2017 zadania re-
montowe na terenie Mistrzejowic. 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Okulickiego
Jednym z ważniejszych przedsię-

wzięć będzie budowa chodnika wzdłuż 
ulicy Okulickiego. Problem braku bez-
piecznego dojścia do marketu Kaufland 
i Lidl zgłaszany był do Rady Dzielnicy 
zarówno przez mieszkańców Mistrzejo-
wic, jak i Bieńczyc. W wyniku licznych 
spotkań w terenie i poczynionych uzgod-
nień z Zarządem Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu oraz Wydziałem Ru-
chu Drogowego Policji, Rada Dzielnicy 
XV przeznaczyła środki na sfinansowa-
nie budowy najbardziej oczekiwanego 
odcinka chodnika od ulicy Czaplickiego 
w kierunku osiedla Kombatantów.  

Wymiana nawierzchni ulic na osiedlach
Innym ważnym remontem, któ-

ry przyczyni się do poprawy komfortu 
i bezpieczeństwa jazdy jest wymiana na-
wierzchni ulicy Kruszwickiej na osiedlu 

Piastów (kontynuacja zadania). Rów-
nie istotnym jest wykonanie nowej na-
wierzchni ulicy Zabłockiego na osiedlu 
Oświecenia. 

Os. Złotego Wieku – budowa miejsc 
postojowych 

Długo oczekiwane przez mieszkań-
ców os. Złotego Wieku miejsca postojo-
we w rejonie bloku nr 25–28 przy ulicy 
Wawelskiej zostaną wykonane w roku 
bieżącym.

Infrastruktura  
rekreacyjno-sportowa

Dbając również o infrastruktu-
rę rekreacyjną na terenach zielonych 
w Mistrzejowicach planowany jest dal-
szy remont alejek spacerowych na tere-
nie Plant Mistrzejowickich, natomiast 
w Parku Tysiąclecia wymieniona zo-
stanie nawierzchnia boiska sportowe-
go z asfaltowej na poliuretanową oraz 
zamontowane ogrodzenie, co umoż-
liwi jego wielofunkcyjne wykorzysta-

nie. Odbudowana zostanie także altana 
na terenie placu zabaw.  Fort Katowi-
ce również zyska nową nawierzchnię 
schodów oraz alejek i bardzo istotne 
dla poprawy bezpieczeństwa dodatko-
we oświetlenie. 

Po wieloletnich działaniach ma-
jących na celu uregulowanie stanu 
prawnego działek w  tym roku możli-
we będzie wyremontowanie placu wraz 
z zieleńcem przed pawilonem ZIKO 
przy ulicy Piasta Kołodzieja. 

Zadbanie o bezpieczeństwo osób 
z dysfunkcją wzroku 

W ramach kontynuacji Progra-
mu Wspierania Osób Niepełno-
sprawnych planowany jest montaż 
sygnalizacji dźwiękowej dla osób 
niewidzących oraz montaż płytek 
ostrzegawczych z wypustkami przed 
przejściami dla pieszych na skrzyżo-
waniach ulic, nieposiadających tych 
udogodnień. 

Tekst i zdjęcia: RDXV

Altana na terenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia zostanie 
odbudowana. 

Boisko w Parku Tysiąclecia zyska nową nawierzchnię poliuretanową 
oraz ogrodzenie. 

Chodnik wzdłuż ulicy Okulickiego powstanie na odcinku od ulicy 
Czaplickiego w kierunku osiedla Kombatantów. 

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

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

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

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

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

 Zaczarowana biblioteka (wstęp wolny) – zajęcia eduka-
cyjne dla maluchów:
– 13 marca godz. 10.00 – wiosna w ogrodzie
– 10 kwietnia godz. 10.00 – wielkanocne pomysłobranie

 16 marca godz. 14.00 – SENIOR NA PLUS 2 – warsztaty 
z edukacji finansowej dla osób 55 plus. Projekt realizowany 
z NBP. Wstęp wolny, konieczna rezerwacja miejsc.

 Akademia Zdrowia i Urody (wstęp wolny) – spotkanie 
dla pań z konsultantkami kosmetycznymi, pokaz maki-
jażu, zabiegów na twarz, indywidualne porady: 
– 23 marca godz. 16.00 – wiosenna regeneracja skóry
– 27 kwietnia godz. 16.00 – kolory wiosny w makijażu

 30 marca godz. 8.00
 WYCIECZKA DO SOLCA-ZDROJU – w pro-

gramie baseny termalne. Zapisy z wpłatą do 16 marca 
w Klubie. Koszt: 67 zł, dla członków SM Mistrzejowi-
ce-Północ: 37 zł 

 6 kwietnia godz. 16.00
 SPOTKANIE WIELKANOCNE. Bezpłatne zapro-

szenia do odbioru w Klubie od 16 marca. Ilość miejsc 
ograniczona.

 20 kwietnia godz. 16.00 
 TANECZNE POWITANIE WIOSNY – zabawa 

z zespołem Szwajca Band. Zapisy z wpłatą do 18 kwiet-
nia w Klubie. Koszt: 20 zł, dla członków SM Mistrzejo-
wice-Północ: 10 zł 

Dokończenie ze str. 1
Przed operacją mógł przejść zaled-

wie kilka kroków i wejść na najwyżej 2-3 
schodki, na więcej brakowało mu tlenu, 
siniał i ledwo oddychał.

– Teraz Emil ma wydolność zdrowego 
dziecka. Nie ma problemów z oddechem, nie 
sinieje, jak kiedyś przy najmniejszym wy-
siłku.  Może uczyć się, jeździć na nartach 
lub pływać. Oczywiście nie jest tak szybki 
i dynamiczny, jak rówieśnicy, bo ruchowo 
musi nadrobić 5 lat życia w stałym niedo-
tlenieniu – mówi Katarzyna Koryczan.

Niestety chłopiec nadal wymaga spe-
cjalistycznej kontroli kardiologa i dodat-
kowych interwencji i reoperacji kardio-
chirurgicznych. – W pierwszym roku od 
operacji co 3 miesiące konieczne są badania 
krwi, ekg, echo i scyntygrafia płucna, później 

co 6 miesięcy, około rok od operacji cewniko-
wanie w Stanford – wylicza mama Emila. 
– Najpóźniej do 10 lat będzie musiał mieć 
wymieniony homograft, część zamienną 
w serduszku. Syn rośnie nie można więc też 
przewidzieć, jak będą powiększały się „zała-
tane” naczynia płucne i jak będzie funkcjo-
nować serce, pewne elementy mogą się zużyć, 
a „łaty” puścić. Na obecną chwilę nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć dalszych kosztów le-
czenia, ale niestety nie są one niskie.

Losy chłopca można śledzić na 
profilu Facebooka: Ratujmy Emilove 
serduszko. W każdą niedzielę rodzina 
udostępnia też prośby innych osób po-
trzebujących wsparcia. 

Emilka można wesprzeć przekazu-
jąc 1% podatku, można też wciąż wpłacić 
darowiznę na subkonto Emilka.

Renata Piętka

Emil  z bratem bliźniakiem zakończyli tegoroczny 
karnawał na przedszkolnym balu. Borysek lubi 
Batmana, a Emilka fascynują Transformersi

Fot. z rodzinnego albumu

Wrażliwość ludzkich serc 
uratowała serduszko Emila

1% PODATKU
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom 

Chorym „Kawałek Nieba” 
KRS 0000382243 

Tytułem: 411 pomoc dla Emila Koryczan 
SUBKONTO EMILA

Fundacja Musi Być Dobrze
Bank: BZWB,  

IBAN: PL 75 1090 1665 0000  
0001 3271 6204

SWIFT: WBKPPLPP 
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Kurzajki oprócz tego, że nieeste-
tycznie wyglądają, często też bywają 
bolesne. Jak skutecznie chronić się 
przed nimi, a jeżeli już pojawią się, to 
jak się ich pozbyć?

Co wiemy o kurzajkach?
Kurzajki to potoczna nazwa bro-

dawek powstających na skutek zaka-
żenia wirusem brodawczaka ludzkie-
go – HPV (Human Papilloma Virus). 
Zakażenia HPV są często spotykane, 
a nie leczone bardzo łatwo rozprze-
strzeniają się – zarówno na ciele osoby 
zakażonej, jak i osób mających z nią 
kontakt. Zmiany zazwyczaj zloka-
lizowane są na skórze, ale mogą być 
obecne również na błonach śluzowych 
w okolicach narządów płciowych, na-
zywane są wtedy kłykcinami kończy-
stymi (choroba przenoszona drogą 
płciową). 

Brodawki wirusowe
W skórze wirus HPV powodu-

je namnażanie się komórek skóry, co 
prowadzi do ich lokalnego rozrostu – 
brodawek. Początkowo pojawiają się 
nieduże, niebolesne grudki w kolorze 
skóry, zazwyczaj na dłoniach i sto-
pach. Często mylone są z odciskami. 
Z upływem czasu wirus atakuje są-
siednie komórki i kurzajka rozrasta 
się. Kurzajki na stopach stają się bole-
sne i utrudniają chodzenie. 

Jak odróżnić odcisk od kurzajki?
Odcisk to rodzaj zrogowacenia, 

który tworzy się na skutek wzmożone-
go ucisku lub tarcia. W takim miejscu 
skóra broniąc się przed uszkodzeniem 
zaczyna produkować w nadmiarze 
komórki naskórka. Odcisk ma żółta-
we zabarwienie i posiada tzw. rdzeń, 
który od początku daje dolegliwości 
bólowe. Kurzajka nie posiada rdzenia 

Brodawka zwana kurzajką – problem dłoni i stóp

Czy można skutecznie  
ich się pozbyć?

Bezpłatna pomoc 

Leczenie uzależnień

i z wyglądu jest chropowatą, szorst-
ką, złuszczającą się tarczką z licznymi 
naczynkami krwionośnymi (czarne 
kropeczki). Cechą charakterystycz-
ną jest to, że powstaje ona w różnych 
miejscach na stopie i zazwyczaj jest 
ich kilka.

Gdzie można zakazić się brodawkami 
wirusowymi?

Zakażamy się przez bezpośredni 
kontakt nieosłoniętej skóry z osobą 
chorą lub przedmiotem wspólnego 
użytku. Wystarczy małe, niezauwa-
żalne zadrapanie, aby doszło do za-
każenia. Najgroźniej jest tam, gdzie 
chodzimy boso. Pod prysznicem, na 
basenie, w saunie, szatniach sporto-
wych, pokojach hotelowych, podczas 
przymierzania butów innej osoby. 
Wirus może bytować w skórze nawet 
kilka miesięcy i uaktywnić się w mo-
mencie spadku odporności – np. gdy 
zachorujemy lub przeżyjemy duży 
stres.

Leczenie kurzajek
Na wirusa HPV nie wynalezio-

no dotąd skutecznego lekarstwa. Ku-
rzajki różnią się opornością na lecze-
nie w zależności od szczepu wirusa, 
który wywołał zakażenie. Dużo zale-
ży od miejscowego układu odporno-
ściowego skóry oraz od czasu trwania 
zakażenia – im dłuższe, tym trudniej 
pozbyć się go. Do metod i środków 
stosowanych w leczeniu brodawek za-
licza się: nagrzewanie, okluzję, płyny 
i maści zawierające środki złuszczają-
ce oraz krioterapię. Podstawą udane-
go leczenia jest fachowe wyłyżeczko-
wanie zmiany, wówczas inne metody 
zwiększają swoją skuteczność. Lecze-
nie brodawek wirusowych jest trudne, 
długotrwałe i wymaga cierpliwości. 
Przebycie choroby nie daje niestety 
trwałej odporności, a nawroty są czę-
ste. Najważniejsza jest odpowiednia 
higiena i profilaktyka przed możli-
wością zakażenia w miejscach pu-
blicznych – przede wszystkim nosze-
nie obuwia ochronnego. Dostępne są 
także preparaty podologiczne, które 
pomagają uchronić się przed wirusem. 

Dominka Teper
Klinika Podologii Pedimed

Osoby uzależnione oraz członko-
wie ich rodzin mogą skorzystać z po-
mocy psychoterapeutycznej oraz bez-
płatnej opieki medycznej w Poradni 
Uzależnień działającej przy Centrum 
Medycyny Profilaktycznej w Krakowie. 

Centrum Medycyny Profilaktycznej 
Sp. z o.o. to jednostka świadcząca usłu-
gi finansowane z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii w zakresie terapii uza-
leżnień. Pomaga osobom uzależnionym 
od alkoholu. Oferta skierowana jest do 
osób, które są zameldowane w Krakowie 
i ukończyły 18 lat. Oferuje terapię indy-
widualną oraz sesje grupowe. W oparciu 

o kompleksową diagnozę psychologicz-
ną i psychiatryczną dostosowuje pro-
gram terapii do możliwości i potrzeb pa-
cjenta. Adresatem świadczeń są również 
osoby współuzależnione, które nie radzą 
sobie z chorobą bliskiej osoby.

Więcej informacji pod numerami 
telefonu: 12 68 30 526, 12 68 30 527, 
12 68 30  528, 12 68 30  529 (pon.-
-pt. w godz. 8.00-14:30) lub osobiście 
w miejscu udzielania świadczeń: ul. 
Bolesława Komorowskiego 12, gabinet 
224 a I piętro.

Realizacja programu potrwa do 31 
grudnia 2017 r. Świadczenia finanso-
wane są przez Urząd Miasta Krakowa.

(UMK)

W okresie przejściowym, u schył-
ku zimy, gdy szaleją wirusy - szukamy 
nowalijek, suplementów, by wzmoc-
nić organizm, a tymczasem mamy cu-
downy tradycyjny polski produkt pe-
łen witamin i właściwości leczniczych. 
Mowa o naszej poczciwej  kiszonej 
kapuście, znanej od wieków i cenionej 
przez naszych przodków.

Kapusta kiszona jest idealnym 
produktem wzmacniającym organizm, 
kiedy wzrasta zachorowalność na gry-
pę i choroby z wyziębienia, gdy nie na 
rynku jeszcze świeżych owoców i wa-
rzyw. Szczególnie bogata jest w wita-
minę C, a także witaminy z grupy B, 
które nadają jej właściwości dotlenia-
jących, a także niwelujących szkodliwe 
działanie alkoholu.

Oprócz witaminy C i B w kapu-
ście kiszonej znajdziemy witaminę E, 
P, beta-karoten, a także sole mine-
ralne, tj. wapń, magnez, żelazo, potas 
i siarkę – pierwiastek, który korzyst-
nie wpływa na wygląd włosów, skóry 
i paznokci.

W starożytności leczono kapustą 
choroby płuc, stawów, wątroby, choro-
by wrzodowe żołądka i dwunastnicy, 
a także bezsenność. Kapusta kiszona 
potrafi regulować temperaturę ciała. 
W przypadku zbyt wysokiej ciepłoty 
obniża ją, w przypadku zbyt niskiej - 
podwyższa.

Kuracja sokiem z kapusty kiszonej 
Sok wzmacnia odporność dostar-

czając organizmowi cennych substan-
cji, ale również łagodzi kaszel, pobu-
dza soki trawienne i apetyt. Picie soku 
z kiszonej kapusty wspomaga leczenie 
wątroby, śledziony, pęcherzyka żół-
ciowego, reumatyzmu oraz miażdży-
cy. Kuracja sokiem z kiszonej kapusty 
doskonale oczyszcza organizm, w tym 
celu należy pić pół szklanki soku trzy 
razy dziennie. 

Kapusta kiszona sprzyja
odchudzaniu

Kapusta kiszona sprawdza się rów-
nież przy odchudzaniu, ze względu na 

niską wartość energetyczną i dużą ilość 
błonnika. Spożywanie przynajmniej 
raz w tygodniu surówki z kapusty ob-
niża ryzyko zachorowania na raka żo-
łądka, dwunastnicy czy jelita grubego.  
Warto więc nie zapominać w jadło-
spisie o kapuście kiszonej – najlepiej 
własnej produkcji lub z gospodarstwa 
ekologicznego.

Na co zwrócić uwagę 
kupując kapustę?

Kapusta kiszona powstaje po zaso-
leniu, w wyniku fermentacji z udzia-
łem szczepów bakterii tj. Leuconostoc, 
Lactobacillus i Pediococcus. Dobrze 
się przetrzymuje zachowując swoje 
właściwości i silny kwaśny smak, który 
powstaje z kwasu mlekowego.

Kupując kiszoną kapustę, war-
to zwrócić uwagę na jej producenta 
i składniki. Gdy jest rekomendowa-
na, jako produkt ekologiczny, trzeba 
sprawdzić, czy posiada uznany znak 
i certyfikat ekologiczny, które świadczą 
o tym, że została ona wyprodukowana 
według zasad rolnictwa ekologicznego, 
a więc jest zdrowa oraz przyjazna dla 
środowiska. 

Prawdziwa kiszona kapusta jest ja-
sna do lekko żółtawej (zależnie od dłu-
gości kiszenia), elastyczna i lekko kwa-
śna (choć przy długim kiszeniu może 
być mocno kwaśna), ma charaktery-
styczny zapach i jest lekko słona, po 
przepłukaniu wodą jest nadal kwaśna, 

zależnie od stopnia ukiszenia. Natu-
ralnie kiszona kapusta musi oddychać, 
mieć dostęp powietrza na przykład 
w beczce lub garnku kamiennym. Nie 
wolno jej zamykać w folii.

Jak wybrać najlepszą kiszoną kapustę?
Chemicznie zakwaszana kapusta 

jest twarda, sucha, zwykle biała, ale 
może być też żółtawa – jeśli dodano 
marchwi, to zabarwi ją na żółto. Ka-
pusta zakwaszana jest bardzo kwaśna 
– czuć ją octem, ale po przepłukaniu 
jest praktycznie pozbawiona smaku 
i zapachu. Nie warto kupować takiej 
kapusty, gdyż brak jej opisanych wyżej 
wartości odżywczych, a konserwanty 
dawno zabiły w niej pożyteczne bak-
terie i prebiotyki. 

Przed kupnem obejrzyj, powąchaj 
i spróbuj kapustę. Jeśli będzie żółta-
wa i bardzo kwaśna, to znak, że sie-
dzą w niej konserwanty. „Domowa” 
kiszonka pachnie i smakuje w charak-
terystyczny,  sposób.

O ile to możliwe, zróbmy kapustę 
kiszona sami w domu. Będziemy mieć 
pewność, że kiszonka została przygo-
towana z najlepszych produktów i nie 
ma w niej żadnych ulepszaczy.

Barbara Grzybek-Korgól 
Biovert.pl

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Kapusta kiszona – cenne źródło witamin 

• 30 dag kiszonej kapusty
• 10 dag suszonej żurawiny 

z cukrem bio np. Bioplanet
• 1 duże jabłko
• 1 łyżka oleju lnianego
• szczypta kurkumy i pieprzu

Kapustę odcisnąć z soku, drob-
no posiekać i włożyć do salaterki. 
Dodać kurkumę, żurawinę i jabłko 
starte na tarce o grubych oczkach. 
Dokładnie wymieszać, polać ole-
jem i oprószyć lekko pieprzem.

SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY 
Z ŻURAWINĄ I JABŁKIEM
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Jedyna dzielnica w Krakowie

Bieńczyce bez budżetu obywatelskiego

Dlaczego nie będzie budżetu obywatelskiego w Bieńczycach

W ubiegłym roku frekwencja wyniosła 2,79%

Rusza kolejny etap prac na Rondzie 
Kocmyrzowskim im Ks. Gorzelanego. 
Od stycznia trwa tam modernizacja to-
rowiska tramwajowego, która zakończy 
się wiosną 2017 roku. W związku z roz-
poczęciem kolejnego etapu, od 27 lute-
go wprowadzono zmiany w organizacji 
ruchu.

Prace na wschodniej części ronda 
prowadzone będą przy zajęciu zewnętrz-
nego pasa ruchu na przejeździe tramwa-
jowym w kierunku ul. Kocmyrzowskiej 
oraz w rejonie przyległego przejścia dla 
pieszych, przejazdu rowerowego i zie-
leńca.

W związku z tym wprowadza się 
następujące zmiany w organizacji ruchu: 

na wlocie al. Andersa w Rondo Kocmy-
rzowskie z kierunku od Placu Central-
nego zamknięty zostanie środkowy pas 
ruchu, a na zajętym ciągu pieszo-rowe-
rowym w ul. Kocmyrzowskiej będzie 
utrzymane przejście dla pieszych w po-
staci pomostu.

Do tej pory w ramach modernizacji 
Ronda Kocmyrzowskiego zakończyły 
się prace związane z demontażem sieci 
trakcyjnej i torowiska na nieczynnej dla 
ruchu tramwajowego części. Usunięto 
krzewy i drzewa przeznaczone do wy-
cinki. Wykonano fundamenty i zamon-
towano nowe słupy sieci trakcyjnej.

Mimo trudnych warunków atmos-
ferycznych i zmarzniętej ziemi udało się 
także wykonać przebudowę sygnalizacji 
i kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu 
demontażu torowiska, przeprowadzo-
no badania geotechniczne, które wyka-
zały konieczność wzmocnienia gruntu. 
Po uzgodnieniu z projektantem nastąpi 
przegłębienie koryta torowiska i wyko-
nanie warstwy stabilizacyjnej, która jest 
niezbędna do rozpoczęcia prac przy bu-
dowie nowego torowiska.

Koszt całości prac na Rondzie 
Kocmyrzowskim wynosi 7,6 mln zł.

Tekst i zdjęcie: ZIKiT

17 lutego br. podczas gali w Ho-
telu Santorini już po raz dwudziesty 
odbyły się wybory Miss Nowej Huty. 
Zwyciężyła Malwina Król, 19-letnia 
mieszkanka Bieńczyc, tegoroczna ma-
turzystka, córka radnego Dzielnicy XVI 
Bieńczyce Grzegorza Króla. Dodatko-
wo Malwina została także wybrana 
Miss Publiczności. Tytuł zwyciężczyni 
wręczył Nowohucianin Roku 2016 kpt. 
Franciszek Baryła.  Tekst i zdjęcie: RD XVI

Od lutego mieszkańcy Bieńczyc, którzy skończyli 50 lat, mogą wziąć udział 
w bezpłatnych seminariach z samoobrony i bezpiecznych zachowań. Kurs organi-
zuje Straż Miejska Miasta Krakowa.

Zajęcia będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 104 na os. Wysokim 7 raz 
w miesiącu w godz. 17–17.30. Zaplanowano 10 spotkań, podczas których trener 
poprowadzi warsztaty rekreacyjno-ruchowe. Przewidziane są też spotkania z psy-
chologiem.

Chętni mogą się zgłaszać pod numerami telefonów: 660  543  450 oraz 
508 281 953. (UMK)

Podczas ubiegłorocznego, grudnio-
wego spotkania opłatkowego, które od-
było się  w Młodzieżowym Domu Kul-
tury im. J. Korczaka na os. Kalinowym, 
Andrzej Buczkowski – przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczy-
ce otrzymał z rąk Stanisława Dziedzica, 
pełnomocnika prezydenta Miasta Kra-

kowa Jacka Majchrowskiego odznakę 
„Honoris Gratia”. Odznaka przyznana 
została w uznaniu szczególnych zasług 
dla Krakowa i jego mieszkańców przez 
prezydenta Jacka Majchrowskiego, któ-
ry docenił wieloletnią pracę Andrzeja 
Buczkowskiego na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. (red)

W Krakowie rusza czwarta edy-
cja budżetu obywatelskiego, w ramach 
którego podobnie, jak w poprzed-
nich, realizowane będą wybrane pro-
jekty zarówno o charakterze ogólno-
miejskim, jak i dzielnicowym. W tym 
roku po raz pierwszy środków na ten 
cel nie przeznaczą Bieńczyce. To jedy-
na dzielnica w naszym mieście, która 
zrezygnowała z uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu.

19 grudnia 2016 r. Zarząd Dziel-
nicy XVI Bieńczyce jednogłośnie pod-

jął decyzję, że nie planuje przeznaczać 
jakichkolwiek środków na dzielnicowy 
budżet obywatelski, dlatego nie przy-
gotuje stosownej uchwały na pierwszą 
w 2017 roku sesję Rady Dzielnicy. Pod-
czas tejże sesji, która odbyła się 26 stycz-
nia br. wpłynął jednak wniosek grupy 
radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
dotyczącej budżetu obywatelskiego. Jej 
termin wyznaczony został na 2 lutego 
br. Rada miała się wtedy zająć projek-
tem przygotowanym przez grupę rad-
nych, który zakładał, że na dzielnico-

wy budżet obywatelski miałoby zostać 
przeznaczone 40 tysięcy złotych.

Na sesję oprócz radnych przybyli 
mieszkańcy oraz przedstawiciele organi-
zacji społecznych i pozarządowych. Zda-
nia w poruszanej kwestii były mocno po-
dzielone. W głosowaniu 11 radnych było 
przeciwnych budżetowi obywatelskiemu, 
za opowiedziało się 8 głosujących. To 
przesądza sprawę tegorocznego dzielni-
cowego budżetu obywatelskiego w Bień-
czycach. Mieszkańcy będą mogli  głoso-
wać na projekty ogólnomiejskie. (red)

Rok 2017 to kolejna, 
czwarta już edycja inicja-
tywy pod nazwą Budżet 
Obywatelski.  Rada Dziel-
nicy XVI Bieńczyce posta-
nowiła po raz pierwszy nie 
przeznaczać żadnych środ-
ków finansowych na ten cel, 
dlatego chcę wytłumaczyć, 
jakie względy zdecydowały, 
że Bieńczyce wycofały się z Dzielnico-
wego BO.

Dzielnicowy budżet obywatelski 
polega na tym, iż to radni Dzielnicy 
z własnych środków, które mają do dys-
pozycji na dany rok, przeznaczają kwotę 
pieniężną, której wysokość sami ustala-
ją. Robią to w formie uchwały przyjmo-
wanej większością głosów na stycz-
niowej sesji. W ramach tych środków 
mieszkańcy w wyznaczonych terminach 
mogą zgłaszać projekty, które po ocenie 
merytorycznej dokonanej przez jednost-
ki miejskie są poddawane pod głosowa-
nie, po czym projekt, który zdobędzie 
najwięcej punktów musi zostać przez 
Dzielnicę zrealizowany. Tu pojawiają się 
zastrzeżenia i wątpliwości. System kom-
puterowy Budżetu Obywatelskiego jest 
tak skonstruowany, że nie sprawdza, czy 
wnioskodawca oraz osoby głosujące na 
dany projekt są faktycznie mieszkańcami 
Bieńczyc, czy też nimi nie są. Głosują-
cy nie muszą posiadać zameldowania na 
terenie danej dzielnicy. Wszystko opie-
ra się na oświadczeniu woli, którego nikt 
nie weryfikuje. Aktualnie jest możliwym, 
że osoba mieszkająca np. w Warszawie, 
bądź Pcimiu zgłosi projekt dla Bieńczyc, 
który po pozytywnej weryfikacji przez 
urzędników musi zostać poddany głoso-
waniu, a po uzyskaniu największej liczby 
punktów zrealizowany. Ponadto zgodnie 
z obowiązującym regulaminem Budże-
tu Obywatelskiego nie wolno ujawniać 
personaliów wnioskodawcy. 

Istnieje również ryzyko manipula-
cji informatycznych, w tym generowa-
nia nieistniejących PESELI czy głoso-

wania przez przeglądarki 
uniemożliwiające identyfi-
kację IP komputera, z któ-
rego oddano głos. Z donie-
sień prasowych wynika, że 
takie sytuacje mogły mieć 
miejsce w poprzednich 
edycjach np. przy projekcie 
„Skrzydła Krakowa”.

Kolejna rzecz to fakt, 
iż radni Dzielnicy, którzy przeznaczy-
li dzielnicowe środki na BO nie mogą 
oceniać zgłaszanych projektów. Dla 
przykładu podam, że w drugiej edycji 
dzielnicowego BO anonimowa osoba 
zgłosiła projekt przewidujący stworze-
nie wybiegu dla psów na zieleńcu po-
między oknami Przychodni na os. Ja-
giellońskim 1 i Przedszkola „Słoneczne 
Wzgórze”. Mieszkańcy z bloków naj-
bliższych planowanej inwestycji tego nie 
chcieli, lokalizacja w sąsiedztwie przy-
chodni i przedszkola też była mocno 
dyskusyjna. Niestety jednostka miejska 
ZIKiT pozytywnie zaopiniowała moż-
liwość realizacji tego projektu. Na proś-
bę oburzonych mieszkańców Zarząd 
Dzielnicy Bieńczyce próbował zablo-
kować możliwość głosowania na niego, 
jednak otrzymaliśmy odpowiedź, że jeśli 
projekt spełnia wymogi formalne - a ten 
wg ZIKiT spełniał – to musi zostać pod-
dany głosowaniu i Dzielnica nie ma na 
to żadnego wpływu. Na szczęście pro-
jekt uzyskał zbyt małą liczbę punktów, 
aby być zrealizowanym.

Innym przykładem jest dzielnica, 
w której na prośbę mieszkańców radni 
usunęli niechciane ławki, a następnie 
w ramach dzielnicowego BO wygrało 
zadanie polegające na ponownym po-
stawieniu w tym miejscu ławek.

Takie przykłady można mnożyć. 
Gdyby Dzielnica miała możliwość jako 
pierwsza zaopiniowania zgłoszonego 
projektu, nie dochodziłoby do takich 
sytuacji. Radni, którzy są jednocześnie 
mieszkańcami tej Dzielnicy, najlepiej 
wiedzą czego potrzebują mieszkańcy da-

nego rejonu, gdyż są wybierani w bardzo 
małych okręgach i na co dzień spotykają 
się ze swoimi wyborcami.

Paradoksem jest również to, że re-
alizowane są nie tylko zwycięskie pro-
jekty, ale także te, których mieszkańcy 
w zasadzie nie chcieli. W tym roku tak 
się zdarzyło w Bieńczycach, że zostanie 
zrealizowane również to zadanie, któ-
re zdobyło najmniejszą liczbę punk-
tów. Dlaczego? Pieniędzy przeznaczo-
nych na BO wystarczy tylko na zadanie, 
które zdobyło najwięcej punktów i na 
to ostatnie, siódme w kolejności, które 
uzyskało najmniejsze poparcie, ale było 
najtańszym.

Moimi zastrzeżeniami dzieliłem 
się wielokrotnie na konwentach z prze-
wodniczącymi Rad Dzielnic, jak rów-
nież z przewodniczącym Rady Miasta 
Krakowa. Prosiłem przez ostatnie dwie 
edycje, aby został zmieniony regulamin 
w ten sposób, by wyeliminować takie sy-
tuacje. Niestety w odpowiedzi  słyszałem, 
że moje uwagi nie zostaną uwzględnione 
w regulaminie, a jeśli Dzielnica ma za-
strzeżenia to nie musi przeznaczać środ-
ków na tę inicjatywę.

Warto zaznaczyć, że w ubiegłym 
roku pomimo wydania przez Radę 
Miasta Krakowa kwoty pół miliona zł 
na promocję tej inicjatywy, frekwencja 
w Krakowie spadła do 7,5 %, a w Bień-
czycach do 2,79 %.

To, iż w tym roku wycofujemy się 
z BO nie oznacza, że już na zawsze zre-
zygnowaliśmy z tej formy partycypa-
cji mieszkańców. Jeśli zostaną dokona-
ne konieczne naszym zdaniem zmiany 
w regulaminie, to w 2018 roku możemy 
wrócić do tego projektu. 

Andrzej Buczkowski
przewodniczący Rady i Zarządu  

Dzielnicy XVI Bieńczyce 

Od redakcji: Pełny tekst oświadczenia 
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielni-
cy XVI w tej sprawie znajduje się na stronie 
internetowej www.dzienica16.krakow.pl.

W uznaniu zasług dla miasta

Nauka podstaw samoobrony

Miss Nowej Huty

Remont Ronda Kocmyrzowskiego
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W trzecim miesiącu działalności Bi-
blioteka Kraków przygotowała bardzo 
zróżnicowany i bogaty program wydarzeń 
oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Przedwiośnie z nową krakowską instytucją 
kultury zapowiada się interesująco. 

Spośród wielu propozycji warto 
zwrócić uwagę m.in. na imprezy zorga-
nizowane w Światowym Dniu Poezji, na 

Turniej Szachowy pod egidą Biblioteki 
Kraków, zajęcia przygotowane w Tygo-
dniu z Internetem oraz spotkania rodzi-
ców z małymi dziećmi w Klubie Słucha-
jącego Malucha, działającym w ramach 
projektu Biblioteki Kraków: „Festiwal 
Magia czytania z Fundacją PZU”.

W marcu w filiach Biblioteki Kra-
ków odbędą się również tradycyjne spo-

tkania literackie, w tym Dyskusyjne 
Kluby Książki, wystawy i kursy kom-
puterowe dla seniorów, warsztaty eko-
logiczne i zajęcia plastyczne oraz edu-
kacyjne, gry planszowe, a także wykłady 
oraz popularne rodzinne zabawy około-
literackie. 

Szczegółowy harmonogram wszyst-
kich wydarzeń zaplanowanych w marcu 
w placówkach Biblioteki Kraków oraz 
wykaz filii jest dostępny na stronie bi-
blioteka.krakow.pl oraz na portalu kra-
kowczyta.pl. (UMK)

Od 1 do 31 marca mieszkańcy 
i mieszkanki Krakowa mogą zgłaszać 
propozycje pomysłów, które chcieliby 
urzeczywistnić w ramach IV edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. Zadania mogą 
dotyczyć różnych obszarów funkcjono-
wania miasta i życia jego mieszkańców, 
podzielone są na część ogólnomiejską 
i dzielnicową. W czerwcu zostaną pod-
dane głosowaniu, a te, które wygrają, 
będą realizowane w 2018 r.

Do dyspozycji krakowian są już spe-
cjalna infolinia oraz punkty konsultacyjne 

w galeriach handlowych Bonarka i M1, 
a także namiot na Małym Rynku. Przez 
cały marzec w dni powszednie od 17.00 do 
20.00 dyżury będą w nim pełnić pracow-
nicy merytorycznych jednostek UMK, ci 
sami, którzy po 31 marca będą ocenia-
li projekty. Zorganizowanych zostanie 9 
spotkań ogólnomiejskich skierowanych 
do różnych grup społecznych oraz 5 spo-
tkań w różnych obszarach tematycznych.

Pula środków przeznaczonych na IV 
edycję BO to łącznie ponad 12 mln zł, 
w tym 10 mln na projekty ogólnomiej-

skie oraz 2 mln 145 tys. zł na projekty 
dzielnicowe. Propozycję zadania o cha-
rakterze ogólnomiejskim może zgło-
sić każdy mieszkaniec Krakowa, który 
ukończył 16 lat. W przypadku projektów 
dzielnicowych projektodawca musi być 
dodatkowo mieszkańcem dzielnicy, któ-
rej dotyczy zadanie. Głosowanie odbę-
dzie się w dniach 17–30 czerwca. W tym 
roku wraca mieszany system głosowa-
nia, tzn. oprócz elektronicznego, będzie 
można też głosować w tradycyjnej „pa-
pierowej” formie. (UMK, red)

Po raz trzeci ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida oraz Babki z Nowej 
Huty organizują w tej dzielnicy Festiwal Kobiet. Hasło to „Heroina. Bohaterka”. 
W marcu odbędzie się kilkanaście bezpłatnych spotkań, warsztatów i wydarzeń 
skierowanych do kobiet, m.in. warsztaty coachingowe, artystyczne, relaksacyjne, 
warsztaty z majsterkowania, taneczne, DIY. Wstęp wolny!

Wszystkie warsztaty i wydarzenia odbywają się w ARTzonie Ośrodka Kul-
tury im. C. K. Norwida na os. Górali 4. Zapisy: Katarzyna Szczęśniak, mail:   
k.szczesniak@okn.edu.pl.

Aktualny harmonogram oraz wszelkie uaktualnienia dostępne są na stronie 
i portalach społecznościowych organizatora. (UMK)

Na wiosnę przybędzie wypożyczal-
ni miejskich rowerów Wavelo. 1 marca 
uruchomione zostały nowe stacje m.in. 
na Cichym Kąciku, w Podgórzu i Nowej 
Hucie – w sumie do dyspozycji krako-
wian i turystów jest już 30 wypożyczalni 
i 300 rowerów. Prawdziwy przełom na-
stąpi jednak 15 kwietnia – liczba wypo-
życzalni wzrośnie aż pięciokrotnie. Do 
15 kwietnia w mieście rozstawionych 
będzie aż 150 stacji i 1500 rowerów.

Nowy system jest absolutnie in-
nowacyjny nie tylko w skali kraju, ale 
także Europy. Rowery Wavelo wypo-
sażone są w komputery pokładowe 
z GPS, można je zarezerwować przez 
aplikację mobilną, jak również nadać 
funkcję parkowania, gdzie rower czeka 
na użytkownika i nie jest możliwy do 
wypożyczenia przez kogoś innego. Za 
drobną opłatą (3 zł) rower można zo-
stawić w dowolnym miejscu, oczywi-
ście w obrębie działania systemu. A ko-
lejny użytkownik, który przyprowadzi 

ten rower do stacji, otrzymuje bonus 1 
zł. Nowością jest także to, że po każdo-
razowej skończonej jeździe, całą trasę 
naszej podróży na rowerze, możemy 
sprawdzić na swoim koncie.

Za 19 zł miesięcznie można korzy-
stać z roweru przez 60 minut codziennie, 
bez dodatkowych opłat. Z kolei wybór 
abonamentu o 5 zł droższego da nam do-
datkowo 30 minut dziennej jazdy. - Po 

przekroczeniu tego limitu czasu urucha-
miane jest naliczanie minutowe, tj. 5 gro-
szy za minutę – wylicza Albert Wójto-
wicz, z firmy BikeU, operatora systemu 
Wavelo. – Naliczanie minutowe to nowość 
dostępna jedynie w Krakowie – dodaje.

Roczne abonamenty kosztują odpo-
wiednio 179 zł i 224 zł. 

Zarówno firma BikeU, operator 
Wavelo, jak i Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie 
są zgodni, że system przygotowany jest 
z myślą o stałych użytkownikach i opar-
ty na abonamentach. Wprawdzie istnie-
je skorzystania z roweru bez abonamen-
tu, jednak cena na poziomie 19 groszy 
za minutę nie jest zbyt opłacalna, a opcja 
wypożyczenia jednodniowego to koszt 
29 złotych. Warto przy tym dodać, że 
w Warszawie i Łodzi korzystanie z ro-
weru miejskiego przez pierwsze 20 mi-
nut jest bezpłatne, a czas pomiędzy 21 
a 60 minutą kosztuje złotówkę.

Więcej informacji o systemie, w tym 
mapa stacji, dostępność rowerów, czy in-
formacje jak wypożyczyć rower znajduje 
się na stronie www.wavelo.pl.

 (UMK, red)

Od soboty, 4 marca, wprowadzone 
zostały zmiany w funkcjonowaniu linii 
autobusowych w ramach Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie. Poniżej infor-
macje związane z liniami kursującymi 
w Nowej Hucie. Wykaz wszystkich 
zmian można znaleźć na stronie inter-
netowej krakowskiego ZIKiT.

Linie 122 i 422
Linie nr 122 i 422 kursować będą 

po nowych stałych trasach z Alei Przy-
jaźni przez al. Andersa i ul. Kocmy-
rzowską i dalej po swoich dotych-
czasowych trasach do Zesławic. Na 
nowym odcinku trasy wyznaczone 
zostaną następujące przystanki: „Os. 
Zgody”, „Rondo Kocmyrzowskie im. 
Ks. Gorzelanego”. Przystanek „Teatr 

Ludowy” w obu kierunkach przenie-
siony zostanie z ul. Obrońców Krzy-
ża na ul. Kocmyrzowską. Łączna czę-
stotliwość kursowania linii ulegnie 
zwiększeniu do 20 minut.

Linia 132
Linia 132 kursować będzie po no-

wej stałej trasie z Kombinatu do przy-
stanku „Struga” bez zmian, następnie ul. 
Struga, Wojciechowskiego, Mościckie-
go, al. Róż do alei Przyjaźni i dalej po 
swojej dotychczasowej trasie do Dworca 
Głównego Zachód. Na nowym odcin-
ku trasy wyznaczone zostaną następu-
jące przystanki: „Os. Zielone”, „Os. Gó-
rali”, „Żeromskiego” (tylko w kierunku 
Dworca Głównego Zachód). Przy-
stanek „Struga” w kierunku Dworca 

Głównego Zachód przeniesiony zo-
stanie przed skrzyżowanie. Przystanek 
„Aleja Róż” w kierunku Kombinatu 
przeniesiony zostanie na al. Róż. Kurs 
wariantowy realizowany przez ul. Wań-
kowicza pojedzie prosto ul. Bulwarową 
do al. Solidarności i włączy się na nową 
trasę linii od przystanku „Struga”. Czę-
stotliwość i godziny kursowania linii po-
zostaną bez zmian.

Linia 178
Linia nr 178  kursować będzie bez 

zmian. Dołożone zostaną dodatkowe 
kursy w godzinach popołudniowych, tak 
aby autobusy tej linii jeździły częściej od 
około godziny 13 do około 20. Do obsłu-
gi przez linię włączony zostanie jednokie-
runkowy przystanek „Cedyńska”. (UMK)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wprowadza kolejne działania, mające na 
celu usprawnienie obsługi klienta oraz 
ułatwienie załatwienia spraw osobom, 
którym określone procedury i zagadnie-
nia sprawiają kłopot. 

Zaświadczenia bez wniosku
Aby otrzymać zaświadczenie od 

niedawna nie trzeba nawet składać pi-
semnego wniosku, wystarczy ustnie po-
informować pracownika ZUS o sprawie, 
z którą przyszliśmy do placówki. Pra-
cownik sam dopyta o szczegóły i wpro-
wadzi je do systemu informatycznego. 
Wydrukuje także tzw. odpis wniosku, 
który wystarczy podpisać i jeżeli nie bę-
dzie przeciwskazań do wystawienia za-
świadczenia, to klient otrzyma je od ręki.

Omówiony tryb postępowania obo-
wiązuje w przypadku wydawania 27 
zaświadczeń. Dotyczą m.in. niezalega-
nia w opłacaniu składek, zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego, a także wysokości po-
bieranego świadczenia.

Uproszczenie wniosków i formularzy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

upraszcza język oficjalnych pism kiero-
wanych do swoich klientów. Mniej stron 

i rubryk będą miały także „zusowskie” 
formularze. 

Specjalnie powołany w ZUS ze-
spół przeanalizował jakość języka uży-
wanego w kontaktach z klientami. We 
współpracy z ekspertami z Pracow-
ni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu 
Wrocławskiego opracowano uniwer-
salne zasady komunikacji, do których 
stosować się będą wszyscy pracowni-
cy ZUS. Zgodnie z nowymi zasadami 
pisma nie mogą zawierać skompliko-
wanych określeń, zdania powinny być 
krótkie i proste, przepisy przedstawio-
ne w sposób zrozumiały.

Nowe legitymacje dla emerytów 
i rencistów

Od początku lutego ZUS wydaje już 
tylko nowe biało-zielone legitymacje. 
Od starych, poza wyrazistą kolorystyką, 
odróżnia je także parę innych szczegó-
łów, w tym najważniejszy, skrót „LER” 
(od legitymacji emeryta-rencisty) pisany 
językiem Braille’a, co ułatwia rozpozna-
nie dokumentu osobom słabowidzącym 
i niewidzącym. 

Stare legitymacje zachowują waż-
ność i nie będą automatycznie przez 
ZUS wymieniane. Jednak osoby mające 
problem ze wzrokiem, dla których legi-
tymacja opatrzona alfabetem Braille’a, 
będzie stanowiła duże ułatwienie, mogą 
w każdej chwili zdać stary dokument 
i odebrać nowy. (ZUS, red)

W marcu 30, a w kwietniu już 150 stacji

Rowery miejskie w nowej jakości

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Zmiany w ZUS

Usprawnienie obsługi, 
ułatwienia dla klientów

Już po raz trzeci 

Festiwal Kobiet w Nowej Hucie
Biblioteka Kraków

Marcowa moc wydarzeń 

Od 4 marca 

Zmiany w organizacji komunikacji autobusowej

Wystartował po raz czwarty

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa



MARZEC 20178

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść publikowanych reklam

facebook.com/ 
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to
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REKLAMA W GAZECIE

Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.
 Agnes Gonxa Bojaxhin (Matka Teresa z Kalkuty)
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POZIOMO:
 2) zawodowiec z Jeanem Reno
 4) kolczasty w zasiekach
 7) zielony owoc z meszkiem
 8) żądany przez porywacza
 9) kaflowy lub martenowski
11) brat Abla
13) machina oblężnicza do 

burzenia murów
15) wykaz, spis
18) duch, zjawa, straszydło
19) ciastko z kremem
20) umówiona wcześniej bijatyka 

pseudokibiców
24) indianie z plemienia Winnetou
27) chrząstka w kolanie
30) jedzenie, strawa
31) wręczany absolwentom
32) papuga z czubem

PIONOWO:
 1) morska ma 1852 m
 2) drzewo kojarzone z marną 

jakością
 3) część doby
 4) basen portowy
 5) Nieminen, były fiński skoczek 

narciarski 
 6) sprzedaż towarów w dużych 

ilościach
10) natręt, nieproszony gość
12) wynik dzielenia
13) wędrowna grupa artystów
14) Pepe, hiszpański bramkarz 

Napoli
16) dzieli budynek na kondygnacje
17) zespół Marka Grechuty
21) izba parlamentu
22) opera Verdiego
23) równy w marszu
25) kultowy film Pasikowskiego 

z Lindą w roli głównej
26) czasem uświęca środki
28) miasto na Mazurach
29) pocztowy w adresie
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu znanego amerykańskiego reżysera.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz do 16.03.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania podwójne zaproszenia na dowolny seans 
do kina studyjnego SFINKS w Krakowie - Nowej Hucie, na os. Górali 5

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


