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

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

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

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

Liaitaduo@gmail.com
506 385 734

Chcesz poznać nas lepiej? 
Zapraszamy na nasz fanpage!

Bez przeprowadzenia ryzykownej 
operacji skoliozy nerwowo-mięśniowej 
kręgosłupa 14-letniej Oli dojdzie do dal-
szej deformacji jej klatki piersiowej oraz 
upośledzenia funkcjonowania serca i in-
nych narządów wewnętrznych. Będzie 
ona skazana na tracheotomię oraz stop-
niową utratę możliwości siedzenia, a już 
teraz utrzymanie pozycji siedzącej jest 
dla niej bardzo trudne. Postęp choroby 
wyłączy Olę z codziennych aktywności, 
nie będzie mogła uczęszczać do szkoły, 
rozwijać swoich talentów.

Z tak dramatycznym wyrokiem dla 
swojej córki muszą się zmierzyć rodzice 
Aleksandry Cichoń z Bibic koło Krako-
wa. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Za-
kopanem nie zdecydowali się na prze-
prowadzenie tego typu operacji. I, choć 
prof. Martin Repko ze szpitala w Brnie, 
mający doświadczenie w tak skompli-
kowanych zabiegach, zdecydował się na 

zoperowanie Oli, to Narodowy Fundusz 
Zdrowia odmówił sfinansowania tej ope-
racji. Jej koszt to 221,650 zł, a w zakres 
wchodzi korekcja i stabilizacja od odcin-
ka Th1 kręgosłupa piersiowego do mied-
nicy, oprzyrządowanie i leczenie poope-
racyjne na Oddziale Intensywnej Terapii.

– Nie jesteśmy w stanie samodzielnie 
zdobyć środków na tę operację – apelują 
z całych sił o pomoc rodzice Oli. – Od 14 
lat walczymy z chorobą, która jest silnym 
przeciwnikiem. Boimy się jednak, że bez 
pomocy ludzi, dla których los naszej córecz-
ki nie jest obojętny, nie wygramy tej walki.

Ola od urodzenia choruje na postę-
pujący zanik mięśni – dystrofię Ullri-
cha. Konsekwencją choroby jest pogłę-
biająca się niewydolność oddechowa. 
Konieczne jest wspomaganie oddechu 
respiratorem BIPAP. Choroba spra-
wia, że kręgosłup wygina się. Skrzywie-
nie kręgosłupa – skolioza – powoduje 
natomiast deformację klatki piersio-

wej co sprawia, że serce i inne narządy 
wewnętrzne funkcjonują coraz gorzej. 
Stan zdrowia dziewczynki pogarsza się. 
Tylko codzienna kosztowna rehabilita-
cja spowalnia ten proces. 

Wyzwaniu sprostać mogą tylko zagraniczni lekarze

Od tej operacji zależy los Oli – możesz pomóc

Pogłębiająca się u Oli niewydolność oddechowa 
sprawia, że musi wspomagać się respiratorem BIPAP.

Fot. archiwum rodzinne
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

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

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

Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka (płacą 0,5 zł). Zajęcia dofinansowane 
ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

▶ 4 czerwca godz. 17.00 – DYWANIKOWE ZABAWY MUZYCZNO-RU-
CHOWE

 Zajęcia z pokazywaniem”, klaskaniem, śpiewaniem i muzykowaniem na różne 
sposoby, przeplatane zabawami plastycznymi i ciastolinowym obrazem, kolo-
rowymi grzechotkami i innymi pomysłami na wspólne spędzenie czasu. Spo-
tkanie poprowadzi Elżbieta Chowaniec – pedagog, dyrektor „OGRÓDKA dla 
Matki i Dziecka” przy Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld.

▶ 5 czerwca godz. 17.00–19.00 – SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ: Rozwój 
mowy u małych dzieci.

 Spotkanie poprowadzi logopeda Agnieszka Oliwka, która jest absolwentką stu-
diów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i logopedii na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

▶ 10 czerwca godz. 15.00–17.00 – TATRALANDZKI PIKNIK 
 Organizatorzy zachęcają do przyniesienia małego co nieco, aby podzielić się 

pysznościami z sąsiadami oraz wymienić przepisami. Wstęp wolny.
▶ 11 czerwca godz. 17.00–18.30 – WAKACYJNE PODRÓŻE 
 Podczas spotkania zabawa i możliwość poznania przez dzieci różnych środ-

ków transportu. Uczestnicy zabawy w podróże wybiorą się nad morze, na plażę 
i w góry. Spotkanie poprowadzi Renata Biel – pedagog.

▶ 18 czerwca godz. 17.00–18.30 – WITAMY LATO Z PANIĄ SOWĄ 
 Podczas zajęć dzieci będą miały okazję swoje zmysły. Mowę i język (elementy 

logopedyczne), dotyk i paluszki (elementy sensoplastyczne), węch i nos (spo-
tykane i niespotykane zapachy) oraz słuch (dziwne i mniej dziwne dźwięki). 
Nie zabraknie też ciekawych bajek opowiedzianych przez Panią Sowę. Za-
jęcia poprowadzi Eugenia Czułkowska-Nowińska – coach rodzicielski i baj-
koterapeutka. 

■ 16 czerwca godz. 10.00–13.00 – CYRKOWA SOBOTA
 W programie cyrkowe gry i zabawy dla najmłodszych oraz warsztaty dla 

wszystkich zainteresowanych (z nastawieniem na początkujących). Propozycja 
skierowana jest do każdej grupy wiekowej, nie ważne czy ma się lat 5, czy 95. 
Program: od 10.00 do 11.30 dla osób powyżej 12 lat, od 11.30 do 13.00 dla 
dzieciaków poniżej 12 lat. Wstęp wolny.

■ WAKACJE 2018 – Lato w mieście na 303 %!
 I tydzień: 6–10 sierpnia., II tydzień: 13–17 sierpnia, III tydzień: 20–24 

sierpnia. Zajęcia prowadzone będą w godz. 9.00–14.00. Atrakcje: wyciecz-
ki, wyjścia, sport, zajęcia stacjonarne. Informacje i zapisy: tel. 12 681 39 78,  
mail: klub303@krakownh.pl

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

Szkoła Podstawowa nr 155 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego

Są środki na zagospodarowanie terenu 

Jaki los czeka tereny zielone przy ulicy Kamionka

Centrum Obsługi Inwestora czy szkoła?

Dzielnica XIV Czyżyny na portalu społecznościowym 

Czyżyny na facebooku
Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny 

zaprasza do odwiedzin nowej, oficjal-
nej strony dzielnicy na profilu społecz-
nościowym Faceboook: www.facebook.
com/dzielnica14czyzyny. 

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy XIV 
Czyżyny informuje, że nie ponosi odpo-

wiedzialności za treści publikowanie na 
stronie (pod nazwą „Dzielnica XIV Czy-
żyny”) używanej przez ostatnie lata do 
komunikacji z mieszkańcami.

Marta Tatulińska
zastępca przewodniczącej 

Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny

Na terenie osiedla przy ulicy Ka-
mionka znajduje się rozległy zielony 
obszar porośnięty drzewami. Mieszczą 
się tam plac zabaw, dwa boiska, miejsce 
pamięci narodowej, ławki i alejki. Jest to 
jedyna enklawa zieleni w tej obecnie in-
tensywnie zabudowywanej części Czy-
żyn i jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą 
się bawić, młodzież może pograć w piłkę, 
a emeryci odpoczywać na ławeczkach. 
O ten teren właśnie od ponad dziewięciu 
lat trwa walka, ponieważ Urząd Miasta 
Krakowa chce tu wybudować Centrum 
Obsługi Inwestora. Co dalej będzie z te-
renem zielonym przy ulicy Kamionka?

Zdaniem UMK jest to teren prze-
znaczony pod zabudowę. Tak też jego 
przeznaczenie zostało ujęte w doku-
mentach planistycznych – UP3, czyli te-
ren przeznaczony pod usługi publiczne. 

Zapis ten umożliwił ustalenie lo-
kalizacji COI właśnie w tym miej-
scu. W planach jest budowa biurowca, 

w skład którego mają wejść dwa bu-
dynki cztero- i sześciopiętrowy, ułożone 
w kształt litery L. Zajmą cały rozległy 
teren zielony, który dziś służy miesz-
kańcom. W budynku COI będą mie-
ścić się wydziały jednostek miejskich. 
Ma w nim pracować około 1000 pra-
cowników, którzy w założeniu dziennie 
mogliby obsłużyć 1500 interesantów. 

Zdaniem radnych
Nie jest to dobry pomysł. Po pierw-

sze COI generowałoby ogromny do-
datkowy ruch przy braku wystarczają-
cej infrastruktury drogowej. Poza tym, 
jak wynika z sondaży radnych, Czyżyny 
mają zupełnie inne potrzeby.

–  Łęg ulega dynamicznej zabudowie 
i potrzebuje nowych placówek oświato-
wych. Władze miasta natomiast, zamiast 
nich chcą zafundować mieszkańcom Cen-
trum Obsługi Inwestora, inwestycję zu-
pełnie nie przystosowaną do tej lokaliza-

cji – nie kryje zdumienia miejski radny 
Wojciech Krzysztonek, który podjął 
działania, by zamiast COI wybudować 
na tym terenie zespół szkolno-przed-
szkolny. – Teren i tak zgodnie z dokumen-
tami planistycznymi jest przeznaczony 
pod zabudowę. Szkoła i przedszkole są po-
trzebne okolicznym mieszkańcom, a COI 
nie – podkreśla radny.

Zdaniem mieszkańców
Najlepiej, żeby było jak dotychczas. 

Od ponad pięćdziesięciu lat na tym tere-
nie znajdują się boiska i plac zabaw. Nie 
ma innych podobnych miejsc w okoli-
cy, za to przybywa mieszkańców, którzy 
z nich korzystają. Jeśli jednak i tak Mia-
sto ma zamiar go zabudować, to lepiej 
żeby powstała tu szkoła. Budynek COI 
pozbawi całe osiedle terenu rekreacyj-
nego, zwiększy ruch, powodując blo-
kadę komunikacyjną okolicy, odetnie 
bloki od światła dziennego. Ze szkoły 
i przedszkola będą zaś korzystać rów-
nież mieszkańcy. Ich budowa pozwoli-
łaby też na ocalenie placu zabaw i przy-
najmniej jednego boiska.

Jaki będzie finał?
Nie wiadomo. Można mieć tylko 

nadzieję, że Urząd Miasta Krakowa 
wycofa się ze swojej propozycji. Szcze-
gólnie, że na skutek prawnych działań 
mieszkańców już czterokrotnie zostało 
uchylone pozwolenie na budowę COI. 
Również Rada Miasta Krakowa zaopi-
niowała negatywnie pomysł jego budo-
wy w tej lokalizacji i zwróciła się do Pre-
zydenta o odstąpienie od tego projektu.

Weronika Szelęgiewicz

650 tys. zł z budżetu miasta - tyle uda-
ło się wywalczyć na zagospodarowanie 
jeszcze w tym roku terenu przed Szkołą 
Podstawową nr 155 na osiedlu 2 Pułku 
Lotniczego. To efekt zgłoszonej przeze 
mnie poprawki. Środki zostały urucho-
mione przez prezydenta Krakowa.

Pod koniec marca odbyła się wizja 
lokalna tej sprawie. Udział w niej wzię-
li m.in. Anna Kurek, dyrektor szkoły, 
Anna Moksa, przewodnicząca Dzielni-
cy XIV, Michał Franczyk, członek zarzą-
du Dzielnicy XIV oraz przedstawiciele 
Zarządu Zieleni Miejskiej. W trakcie 
spotkania ustalono, że na terenie przed 
szkołą jeszcze w tym roku ma powstać 
boisko do siatkówki, bieżnia oraz napo-
wietrzna siłownia.

Warto dodać, że pozostałe tereny le-
żące pomiędzy szkołą, a pasem startowym 
znajdują się w znacznej części w rękach 
właścicieli prywatnych. Są one objęte 

opracowywanym obecnie miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go. Aktualne propozycje zakładają utrzy-
manie tego obszaru jako terenu zielonego. 

Przypomnijmy, kilka miesięcy temu 
Rada Miasta Krakowa zawnioskowała 

stosowną uchwałą do prezydenta Kra-
kowa o ich wykupienie, ochronę przed 
zabudową i przeznaczenie na cele rekre-
acyjne dla mieszkańców.

Wojciech Krzysztonek
radny Miasta Krakowa

Fot. Bogdan Krupa

Fot. Bogdan Krupa



www.kropka-gazeta.pl 3

Mediacja to pomoc neutralnej oso-
by trzeciej (mediatora) w znalezieniu 
rozwiązania, które będzie satysfakcjo-
nujące dla wszystkich stron sporu. 

Mediacja staje się coraz bardziej 
popularna w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego i gospodarczego. Roz-
wiązania prawne umożliwiające pro-
wadzenie mediacji w ostatnich latach 
zostały dodane lub rozbudowane za-
równo w prawie cywilnym i rodzin-
nym, jak również administracyjnym 
i karnym. 

Mediacja nie tylko na polecenie sądu
Wiele mówi się o mediacji jako 

alternatywie dla sądowego rozwiązy-
wania sporów. Rzadko jednak wspo-
mina się o tym, że o pomoc do media-
tora można zwrócić się jeszcze zanim 
odmienne stanowiska stron przerodzą 
się w konflikt. To zaś pozwala uniknąć 
eskalacji sporu, który często na prze-
strzeni lat może przerodzić się z drob-
nego nieporozumienia w wieloletni, 
kosztowny proces sądowy. 

Sąd ma ograniczone pole działania
Należy pamiętać, że sąd najczę-

ściej nie jest w stanie ustalić, jaka jest 
rzeczywista przyczyna konfliktu. Or-
gany państwowe nie zajmują się bo-
wiem badaniem ludzkich emocji, a je-
dynie stosują przepisy.  Sąd ma również 
ograniczone pole działania, jeśli cho-
dzi o sposób zakończenia sprawy, nie 
może bowiem wyrokować co do kwe-
stii, które nie były objęte pozwem, za-
sądzać ponad wyrażone w nim żądania, 
czy też stosować rozwiązań, które nie 
zostały wyraźnie przewidziane w prze-
pisach prawa. 

Jak działa mediator
Mediacja nie jest związana takimi 

ograniczeniami. Mediator ma nie tyl-
ko sposobność, ale również obowiązek 
dogłębnego przyjrzenia się każdej stro-
nie sporu oraz zdiagnozowania rzeczy-
wistych powodów impasu, a także fak-
tycznych oczekiwań uczestnika. Innymi 
słowy, zadaniem mediatora jest ustale-
nie, o co tak naprawdę chodzi (czego 
zwaśnione strony w istocie chcą, jaki 
jest ich główny problem) oraz udzie-
lenie pomocy w nawiązaniu konstruk-
tywnego dialogu.

Istotną zaletą mediacji jest to, że me-
diator jest bezstronny (nie może sprzy-
jać żadnej ze stron ani jej faworyzować, 
musi zachować obiektywizm i trakto-
wać z należną uwagą i szacunkiem każ-
dego uczestnika spotkania) oraz musi 
zachować w tajemnicy wszystkie infor-
macje, jakie uzyskał w związku z prowa-
dzoną mediacją.

Postępowanie mediacyjne (w prze-
ciwieństwie do sądowego) ma charak-
ter niesformalizowany. Oznacza to, iż 
osoby zgłaszające się do mediatora mają 
swobodę w przedstawianiu swoich racji, 
mogą dyskutować na temat przyczyn 
kryzysu oraz poszukiwać skutecznych 
sposobów rozwiązania problemu. Me-
diator nie rozstrzyga nigdy o sposobie 
pogodzenia zwaśnionych stron i w prze-
ciwieństwie do sądu nie może narzucić 
im określonego rozwiązania. Pomaga 
natomiast w prowadzeniu dialogu oraz 
w znalezieniu satysfakcjonującego kom-
promisu. Bardzo ważną zaletą mediacji 
jest możliwość uzyskania rozwiązania, 
którego nie udałoby się osiągnąć w pro-
cesie sądowym czy też na drodze postę-
powania administracyjnego. Zawarta 

przed mediatorem ugoda – na wniosek 
strony – jest zatwierdzana przez sąd, 
co powoduje, że ma moc taką samą jak 
ugoda zawarta przed sądem. W przy-
padku mediacji administracyjnej, która 
doprowadzi do ustaleń mieszczących 
się w granicach obowiązującego pra-
wa, organ administracji publicznej zała-
twia sprawę zgodnie z treścią protokołu 
z przebiegu mediacji.

Poddanie sporu mediacji może do-
prowadzić do rozwiązania problemu 
znacznie szybciej, niż miałoby to miej-
sce w przypadku procesu sądowego. 
Również koszty takiego postępowania 
są niewspółmiernie niższe od kosztów, 
jakie generuje np. sprawa sądowa.  

Gdzie szukać mediatora
Poszukując mediatora, warto sięgać 

do list prowadzonych przez organizacje, 
których członków cechuje nie tylko wy-
soki poziom wiedzy merytorycznej, ale 
także bogate doświadczenie w rozwią-
zywaniu sporów. Listę mediatorów cer-
tyfikowanych prowadzi m.in. Centrum 
Mediacji działające przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Krakowie, ul. 
płk. Francesco Nullo 8/4, tel. 12 410-84-
00, 12 410-82-60. Lista dostępna jest na 
stronie www.oirp.krakow.pl. 

Gdzie sprawdza się mediacja
Mediacje szeroko wykorzystuje się 

w sprawach pracowniczych; wiele spo-
rów z pracodawcą udaje się rozwiązać 
tą właśnie drogą, co przede wszystkim 
oszczędza czas i pieniądze; pozwala tak-
że stosować rozwiązania nieprzewidzia-
ne przez przepisy prawa, które jednak 
bardziej przystają do oczekiwań skon-
fliktowanych stron. 

Dużo dobrego udaje się również 
osiągnąć w sprawach rodzinnych, w tym 
w sprawach rozwodowych, przy podziale 
majątku (mediator pomaga stronom do-
gadać się co do sposobu rozdysponowa-
nia zgromadzonych składników mająt-
ku), czy tworzeniu planów rodzicielskich, 
których celem jest ustalenie sposobu 
sprawowania opieki nad dzieckiem po 
rozwodzie (tu rodzice mogą wspólnie 
ustalić szczegóły, których uzgodnienie 
przed sądem nie jest możliwe). 

Mediacje cieszą się też coraz więk-
szą popularnością przy sporach grunto-
wych oraz w sprawach z zakresu prawa 
budowlanego.

To również dobry sposób na po-
szukiwanie rozwiązań w przypadku 
nierzetelnych wykonawców umów: za-
miast trwającego miesiącami procesu 
o należyte wykonanie zadań wynika-
jących z umowy (np. remontu kuchni, 
naprawy samochodu, zapłaty), można 
w trakcie kilku spotkań stworzyć z me-
diatorem plan naprawczy, który dopro-
wadzi do wykonania umowy.

Mediacja administracyjna
Historia mediacji administracyjnej 

jest krótka, stosowne przepisy zostały 
bowiem wprowadzone dopiero w ubie-
głym roku. Jednak polubowny sposób 
godzenia spornych interesów również 
w tej dziedzinie prawa ma wiele zalet 
i może przyczynić się do sprawniejszego 
załatwienia sprawy. W ostatnich tygo-
dniach w Centrum Mediacji rozpoczę-
ła działalność wyspecjalizowana Sekcja 
Mediacji Administracyjnej. Jej celem jest 
rozpowszechnianie idei mediacji w spra-
wach administracyjnych oraz stworzenie 
listy mediatorów zajmujących się tą dzie-

dziną. Informacje na temat mediacji ad-
ministracyjnej można uzyskać poprzez 
osobisty kontakt z członkami Sekcji, pi-
sząc na adres: mediacje@oirp.krakow.pl, 
lub kontaktując się telefonicznie pod nu-
merem: 508 067 966.

Eliza Marks
radca prawny, mediator certyfikowany 

przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, 
Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP 

oraz Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie
mediacje@kancelariamarks.pl

Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Mediacja – sposób na rozwiązanie sporu

Kolejna edycja Dnia Otwarte-
go Magistratu będzie miała miejsce 
3 czerwca. W tym roku zorganizo-
wana zostanie w klimacie nawiązu-
jącym do lat 20. i 30. XX wieku. To 
wyjątkowa okazja nie tylko do zwie-
dzania historycznego budynku, ale też 
możliwość udziału w aktywnościach, 
warsztatach, animacjach, spektaklach 
i koncertach.

Magistrat czeka na gości od godz. 
10.00, a impreza zakończy się koncer-
tem piosenek retro w wykonaniu Beaty 

Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego. Kon-
cert został zaplanowany na godz. 16.00

Więcej informacji na stronie www.
krakow.pl. (UMK, red)

Fot. Urząd Miasta Krakowa

W klimacie sprzed 100 lat

3 czerwca – Dzień Otwarty Magistratu

Rozbudowa ulicy Igołomskiej

Konieczne wykonanie dodatkowych prac 
Trwa rozbudowa ulicy Igołomskiej. 

Roboty realizowane są od kwietnia ze-
szłego roku. Dotychczas prace przebie-
gały zgodnie z harmonogramem, obec-
ny etap wymaga jednak zwiększenia 
ich zakresu. Będą to: przebudowa od-
biornika kanalizacji deszczowej oraz 
wzmocnienie podłoża pod jezdnią.

Inwestycja przy ulicy Igołomskiej 
jest szczególnie ważna w kontekście 
projektu „Nowa Huta Przyszłości”, dla 
którego ulica będzie główną osią komu-
nikacyjną.

Decyzja o zwiększeniu zakresu prac 
została podjęta po porównaniu stanu 
faktycznego z dokumentacją projekto-
wą oraz przeprowadzonymi przed roz-

poczęciem inwestycji badaniami geo-
logicznymi. Grunty położone wzdłuż 
kombinatu nowohuckiego okazały się 
o wiele mniej nośne niż przewidywały 
badania geologiczne z 2010 r.

Prace zostaną zlecone obecnemu 
wykonawcy, dzięki czemu zostanie za-
chowana ciągłość robót. 

Odcinek drogi pomiędzy ul. J. Gie-
droycia i Wyciąską ma być gotowy do 
końca 2019 r. Wcześniej, jak tylko za-
kończą się roboty towarzyszące remon-
towi torowiska, na tory do Pleszowa 
wrócą tramwaje. Samo torowisko jest 
już gotowe, a zaawansowanie prac całej 
inwestycji szacowane jest na poziomie 
30 procent. (UMK, red)

Według Serwisu Samorządowego 
Polskiej Agencji Prasowej Kraków ma 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę ro-
werową. W zeszłym roku wyprzedzały 
go tylko Warszawa i Wrocław. W ciągu 
najbliższych dwóch lat miasto planuje 
budowę około 60 kilometrów ścieżek 
rowerowych za blisko 100 milionów 
złotych. Powstaną one w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
oraz prowadzonych inwestycji. Układ 
ścieżek rowerowych w Krakowie jest 
w systemie dróg małopolskich  – spe-
cjalnym programie, którego celem jest 
stworzenie spójnej sieci dróg dla jedno-
śladów przebiegających przez całe wo-
jewództwo małopolskie.

Obecnie do dyspozycji mieszkańców 
oddanych jest około 230 kilometrów in-
frastruktury rowerowej, na którą składają 
się: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowe-
rowe, chodniki z dopuszczonym ruchem 
rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy 
oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie do-
puszczona jest jazda rowerem „pod prąd” 
na ulicach jednokierunkowych w strefie 
ruchu uspokojonego, czyli z ogranicze-
niem prędkości do 30 km/h.

W ostatnim czasie w ramach ZIT 
zrealizowane zostały za blisko 5 mln 
zł ścieżki rowerowe: wzdłuż ulic Teligi 
i Ćwiklińskiej od ul. Wielickiej; wzdłuż 
ul. Wielickiej na odcinku od Rożena 
Jaksy do ul. Teligi; wzdłuż ul. Zako-

piańskiej od pętli w Łagiewnikach do 
ul. Siostry Faustyny.

W tym roku zostaną zrealizowane 
drogi dla rowerów: wzdłuż ulicy Nowo-
huckiej (2,7 km); od ulicy Powstańców 
wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych 
Orłów, Wiślickiej (2,2 km); wzdłuż 
ulic Babińskiego i Skotnickiej od uli-
cy Bunscha do ul. Trockiego (1,2 km); 
od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz 
z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konop-
nickiej do ronda Matecznego następnie 
wzdłuż ul. Kamieńskiego wraz z kład-
ką na ul. Kamieńskiego (4,7 km); od ul. 
Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i ul. 
Lublańskiej do estakady wraz z dosto-
sowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-
-Rakowicka do ruchu rowerowego (1,4 
km); łączymy parki Krakowa (1,5 km).

Kraków planuje również w tym roku 
budowę ścieżek rowerowych: od klaszto-
ru sióstr norbertanek do istniejącego od-
cinku ścieżki przy moście Zwierzyniec-

kim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej 
oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta 
(2,7 km); na odcinku ul. Widłakowej do 
ul. Tynieckiej (600 m); wzdłuż al. Soli-
darności (150 m). Obecnie miasto jest na 
etapie wyboru wykonawcy.

Realizacja powyższych dróg dla ro-
werów w ramach ZIT to około 17 km 
za kwotę blisko 48 mln zł.

W ramach realizowanych w najbliż-
szym czasie inwestycji powstanie 28,9 ki-
lometrów infrastruktury rowerowej. Drogi 
dla rowerów będą realizowane w związku 
z: przebudową al. Solidarności (1,7 km); 
budową połączenia ul. Tischnera z ul. Ła-
giewnicką (100 m); budową drogi w Ła-
giewnikach, równoległej do ul. Turowi-
cza na odcinku od pomnika do wiaduktu 
w kierunku Centrum Handlowego Bo-
narka (200 m); budową ul. Iwaszki (2,2 
km); przebudową ciągu ulic Królewskiej, 
Podchorążych, Bronowickiej (700 m); bu-
dową linii tramwajowej KST etap III (6 
km); rozbudową ulicy Igołomskiej (7,5 
km); budową Trasy Łagiewnickiej (5,2 
km); rozbudową al. 29 Listopada (5,2 km).

W planach jest budowa ciągu pie-
szo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzo-
wiecką i Gronostajową (300 m). Ścieżka 
rowerowa powstanie w ramach rozbu-
dowy ul. Kocmyrzowskiej (EuroVelo 
11). Zostanie także wybudowana kład-
ka pieszo-rowerowa przez Wisłę Kazi-
mierz-Ludwinów. (ZIKiT, red)

Fot. ZIKiT

Nowe inwestycje za prawie 100 milionów złotych

Powstanie 60 kilometrów dróg dla rowerów
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KLUB MIRAGE os. Boh. Września 26, tel. 12 645 72 09 
■ 25 maja godz. 18.00 - Lustra – wernisaż wystawy malar-

stwa Nowohuckiej Akademii Seniora 
 To wystawa wieńcząca rok pracy artystycznej w ramach 

zajęć rysunku i malarstwa w Nowohuckiej Akademii 
Seniora. Przez cały rok akademicki uczestniczki kursu: 
Anna Białowąs, Krystyna Eminowicz, Swietłana Mor-
gun-Graniewska, Małgorzata Lasota, Jolanta Stepień, 
doskonaliły swoje umiejętności plastyczne pod okiem 
instruktorki Ingi Suminy-Ruta. Na wystawie zatytuło-
wanej Lustra zaprezentowane zostaną prace artystek wy-

konane różnymi technikami. Wystawę można oglądać do 
20 czerwca w godz. otwarcia Klubu. Wstęp wolny.  

■ WAKACJE W KLUBIE MIRAGE
▶ I tydzień 30 lipca - 3 sierpnia   
▶ II tydzień 6 - 10 sierpnia
▶ III tydzień 13 - 17 sierpnia
▶ IV tydzień 20 - 24 sierpnia

 Koszt: 140 zł/ tydzień (dla członków SM „Mistrzejowi-
ce- Północ” 80 zł/tydzień).

 Atrakcje: kino, basen, kręgle, ZOO, super wycieczki, za-
jęcia sportowo-rekreacyjne. Informacje i zapisy do 15 
czerwca: tel. 12 645 72 09, mirage@krakownh.pl 

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

Klub Kuźnia os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, 
www.kuznia.edu.pl 
■ ZAJĘCIA W RAMACH MISTRZEJOWICKIEGO 

KLUBU RODZICÓW – w każdą środę, godz. 10.00 i 11.00
 – Harmonogram zajęć: www.kuznia.edu.pl. Obowiązują 

zapisy. Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby po-
siadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% 
zniżka (płacą 0,5 zł). Zajęcia dofinansowane ze środków 
Gminy Miejskiej Kraków.

■ KINO POD CHMURKĄ – PLENEROWE KINO 
W MISTRZEJOWIACH (BO 2017). Wstęp wolny.
▶ 3 czerwca godz. 19.00 - strefa dla najmłodszych
▶ 10 czerwca godz. 21.00
▶ 16 czerwca godz. 21.00  
▶ 24 czerwca godz. 21.00  

▶ 1 lipca godz. 21.00  
▶ 8 lipca godz. 21.00  

■ 8 czerwca godz. 18.30 - Zygmunt Ficek. Spotkanie au-
torskie. Wstęp wolny

■ 12 czerwca godz. 18.00 – Dyskusyjny Klub Książki: 
Emma Donoghue Pokój. Wstęp wolny

■ 16 czerwca godz. 15.00-18.00 – ŚWIETO KUŹNI 
– festyn rodzinny. Wstęp wolny.

■ 17 czerwca godz. 18.00 (niedziela – raz w miesiącu) - 
Kościół pw. św. M.M. Kolbego, os. Tysiąclecia 86 i/lub 
Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy, os. Bohaterów 
Września 33.– KONCERTY MISTRZEJOWICKIE 
-  Spotkania z muzyką klasyczną. Wstęp wolny.

■ 25-29 czerwca w godz. 9.00-15.00 – WAKACJE ZE 
SZTUKĄ – Letnie warsztaty dla dzieci  w wieku 7-11 
lat. Wstęp 15 zł za dzień. Obowiązują zapisy.

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

Zadania zgłoszone w budżecie 
obywatelskim miasta Krakowa, które 
pozytywnie przeszły weryfikację for-
malną przekazywane są obecnie do 
jednostek merytorycznych, w których 
do 31 maja odbywać się będzie weryfi-
kacja prawna projektów.

Z projektami, które przeszły po-
zytywnie etap weryfikacji formal-
nej, na bieżąco można zapoznawać 
się w zakładce „Projekty” na stronie 
internetowej www.budzet.krakow.
pl. Informację na temat aktualnego 
stanu projektu wnioskodawca może 
uzyskać po zalogowaniu się na swo-
im koncie w portalu w zakładce „Moje 
projekty”.

Ostateczna lista projektów poddanych 
pod głosowanie będzie znana 4 czerwca.

Przypomnijmy, do tegorocznej edy-
cji zgłoszono przeszło 600 projektów, 
które podzielono na dziewięć obszarów:
§	 infrastruktura – 173 projekty;
§	zieleń i ochrona środowiska – 130 

projektów;
§	sport i infrastruktura sportowa – 

118 projektów;
§	kultura – 73 projekty;
§	edukacja – 50 projektów;
§	społeczeństwo – 46 projektów;
§	bezpieczeństwo – 37 projektów;
§	zdrowie – 34 projekty;
§	 infrastruktura rowerowa – 17 projektów.

(UMK, red)

BUDŻET OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

www.budzet.krakow.pl

Budżet Obywatelski 2018 

Głosować można od 16 do 30 czerwca

Z inicjatywy Rady Dzielnicy XV 
Mistrzejowice oraz przy wsparciu fi-
nansowym Rady Miasta Krakowa, kon-
tynuowane zostanie w roku 2018 i 2019 
zadanie, mające na celu oświetlenie ca-
łości terenu alejek spacerowych wokół 
fortu 48 Batowice. 

W roku 2017 park został już 
w niewielkiej części doświetlony 
6 stylizowanymi latarniami zgodnie 
z zaleceniami konserwatora zabyt-
ków. Zadanie to zrealizowane zosta-

ło w całości ze środków pozostających 
do dyspozycji Rady Dzielnicy. Nato-
miast w roku 2018 ze środków miej-
skich, zrealizowane zostanie częścio-
wo zadanie w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej wraz z wy-
konaniem części zadania do wysoko-
ści środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie miasta. Całość inwestycji 
zostać zakończona w 2019 roku, co 
z pewnością w sposób znaczący zmie-
ni wygląd i sposób użytkowania parku 

przez okolicznych mieszkańców oraz 
turystów zwiedzających obiekty for-
teczne Twierdzy Kraków. 

Doświetlenie parku ma dla miesz-
kańców Mistrzejowic szczególne zna-
czenie, ponieważ teren ten jest użytko-
wany od blisko pięćdziesięciu lat, jako 
przestrzeń aktywnej rekreacji oraz miej-
sce uprawiania sportów. Zwiększy się 
także bezpieczeństwo, które jest koron-
nym argumentem podnoszonym przy 
realizacji tego przedsięwzięcia.  (S.D.)

Mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej

Fort Batowice doczeka się oświetlenia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77

Nowy oddział klasy IV, zapisy do kasy VII
Szkoła Podstawowa z Od-

działami Integracyjnymi nr 77 
informuje rodziców uczniów 
klas III i IV, że w roku szkolnym 
2018/2019 utworzony zostanie 
w szkole oddział klasy IV. Trwają rów-
nież zapisy do klasy VII. Szkoła dysponu-
je jeszcze kilkoma wolnymi miejscami. 
Zainteresowani rodzice uczniów mogą 

uzyskać informacje pod nume-
rem telefonu: 12 648 44 00 lub 
kontaktując się drogą elektro-
niczną pisząc na adres: szkola@
sp77.krakow.pl

Szczegóły oferty znajdują się na 
stronie internetowej szkoły: www.sp77.
krakow.pl w zakładce rekrutacja.

(RDXV)
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Od dłuższego czasu kreowana jest 
przez niektórych teza, że nie powinno 
się jeść nic po godzinie 18.00. Tymcza-
sem lekarze i dietetycy podkreślają, że 
kolacja to jeden z podstawowych posił-
ków w ciągu dnia. Przez takie mity die-
tetyczne można sobie bardziej zaszko-
dzić niż pomóc. Oczywiście brak kolacji 
będzie skutkował zmniejszeniem masy 
ciała. I nie jest to żadna rewelacja – re-
zygnując z jednego z podstawowych 
posiłków dnia zaczniemy ważyć mniej. 
Taka metoda wcale jednak nie jest do-
bra dla naszego organizmu i może pro-
wadzić do niedoborów ważnych skład-
ników, a w przyszłości skończyć się 
efektem jo–jo.

Brak kolacji może prowadzić  
do efektu jo–jo

Skutkiem ubocznym nie jedzenia 
po godzinie 18.00, szczególnie przy 
dużej aktywności wieczorem (trening, 
praca, nauka), będą niedobory składni-
ków odżywczych, które przejawiają się 
na wiele sposobów, a zbyt długa prze-
rwa w jedzeniu spowalnia metabolizm. 
Po skończonej diecie czy zmianie sty-
lu odżywiania z dużym prawdopodo-
bieństwem może spowodować to efekt 
jo–jo. Nie jedzenie kolacji zwiększa 
prawdopodobieństwo przejadania się 
w ciągu dnia. Może skutkować też złym 
nastrojem, zmęczeniem oraz problema-
mi ze snem. 

Dla kogo jedzenie jedynie  
do godziny 18.00?

Tylko dla tych, którzy chodzą spać 
o godzinie 20.00. Ostatni posiłek w cią-
gu dnia powinno się zjeść na 2 do 3 go-
dzin przed planowaną godziną snu. 
Każdy ma inny tryb życia. Jedni chodzą 
spać o 22.00, a drudzy o 3 nad ranem. 
Określanie sztywnych godzin posiłków, 
które „są dobre dla wszystkich” sprawia, 
że nie są one dobre prawie dla niko-
go. Kolacja ma nam pomóc uzupełnić 
braki witamin, minerałów oraz białka 
więc rezygnacja z tego posiłku jest nie-
przemyślanym krokiem. Zwłaszcza, że 
nie samo jedzenie kolacji, tylko jedze-
nie zbyt kalorycznego posiłku wieczo-
rem powoduje przybieranie na wadze. 
Ktoś kto chodzi spać nad ranem może 
zjeść kolację nawet o godzinie 21.00 czy 
o 22.00 i nie będzie się zmagał z żadny-
mi skutkami ubocznymi.

Metabolizm w czasie snu
Mówi się, że „w czasie snu meta-

bolizm zwalnia” – to prawda, ale na-
leży podkreślić, że poziom metaboli-
zmu zależy od fazy snu; w trakcie snu 
wolnofalowego (NREM, SEM) meta-
bolizm faktycznie zwalnia, ale w fazie 
REM (stanowiącej 25–50% snu – choć 
ta wartość zależy od konkretnej oso-
by, długości i jakości snu) przyspiesza. 
„Spowolnienie metabolizmu w nocy”, 
to w praktyce zmniejszenie go o oko-
ło 15–20%. W badaniach podkreślana 
jest istota jakości snu – jeśli śpimy za 
mało, bądź sen jest niespokojny, istnie-
je ryzyko zaburzeń wydzielania korty-
zolu, co może negatywnie wpływać na 
tempo metabolizmu nocnego. To nie-
dobór snu powoduje negatywne zmiany 
w metabolizmie – wpływa na metabo-
lizm glukozy i hormonów regulujących 
tempo przemiany materii, rozregulo-
wuje poziom leptyny i greliny (hormo-

nów odpowiadających za odczuwanie 
głodu i sytości).

Chcesz schudnąć? Nie możesz głodować
Każdego dnia powinniśmy jeść re-

gularnie 5 posiłków dziennie, w tym 
również kolację. 

To musi być pełnowartościowy 
posiłek, który dopełni nasze dzien-
ne zapotrzebowanie kaloryczne. Naj-
istotniejszy jest bilans kalorii, makro-
składników, witamin i składników 
mineralnych w ciągu dnia – a nie w od-
niesieniu tylko do jednego posiłku. Ko-
lacja to równorzędny posiłek względem 
śniadania, obiadu czy innych posiłków.

Co jeść, a czego nie na kolację? 
Dobra kolacja powinna być lekko-

strawna, sycąca (musimy się przyjemnie 
najeść do syta, lecz nie przejeść), zdro-
wa, smaczna, dobrze skomponowana. 
Jeśli nie chcemy przytyć, powinniśmy 
ograniczyć ilość węglowodanów, cu-
krów w diecie. Na to mogą sobie po-
zwolić jedynie osoby bardzo aktywne 
fizycznie.

Na kolację warto jeść dania białko-
we bądź białkowo-tłuszczowe. Świet-
nym pomysłem na zdrową kolację są: 
sałatki, twarożek, biały ser, kanapki na 
razowym pieczywie, mięso z kurczaka 
lub indyka, gotowane warzywa z dodat-
kami, a nawet odpowiednio przygoto-
wane zupy. Nie zapominajmy o porcji 
zdrowego tłuszczu do posiłku, w nie-
wielkiej ilości też jest nam potrzebny. 

Nie wskazane jest spożywanie wa-
rzyw strączkowych (np. grochu, faso-
li), bo mogą one powodować wzdę-
cia i niestrawność. Nie zalecane są też 
owoce z dużą zawartością cukrów, jak: 
banany, śliwki, jabłka, gruszki, wino-
grona, czereśnie. Także niekorzystne 
okazuje się zjadanie warzyw bogatych 
w błonnik np. kapusta, por, cebula. Sta-
rajmy się nie łączyć w jednym posił-
ku węglowodanów z białkiem (chleba, 
kasz z mięsem). 

Przed snem warto wypić napar zio-
łowy, np. z czystka lub melisy.

Podsumowując:
• złe jest wieczorne przejadanie się, 

ale nie wieczorne jedzenie
• bardzo ważny jest SEN – odpo-

wiednio długi i spokojny
• w ciągu dnia trzeba zapewnić so-

bie regularne posiłki o odpowied-
niej objętości, by zapobiec wie-
czornym napadom głodu

• ostatni posiłek jedz około 2–3 h 
przed zaśnięciem (odstęp między 
ostatnim posiłkiem a snem jest 
potrzebny dla komfortu i spokoj-
nego snu)

• nieprzejadanie się wieczorem, 
a jedzenie lekkiej kolacji, to więk-
szy apetyt po przebudzeniu, co 
może ułatwić wypracowanie zdro-
wego nawyku jedzenia pożywnego 
śniadania

• jeśli intensywnie trenujesz przed 
snem nie rezygnuj z kolacji nawet, 
gdyby miała być zjedzona kilka 
minut przed zaśnięciem

Barbara Korgól
BIOVERT 

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Jedz kolację dla zdrowia

Mimo tych wszystkich trudności 
Ola jest pogodna i ma duże poczucie 
humoru. Świetnie się uczy, dużo czyta, 
chętnie rysuje, gra na keyboardzie, inte-
resuje się geografią, ma mnóstwo planów 
i marzeń. Swoje doświadczenia wyraża 
w ciekawy sposób, tworząc różnorodne 
prace plastyczne oraz pisząc krótkie tek-
sty. Szeroko pojęta literatura to jej pasja. 
Jest dwukrotną laureatką wojewódzkiej 
olimpiady humanistycznej. Wewnętrz-
na siła Oli sprawia, że dzielnie zmaga się 
z chorobą, nie tylko nie tracąc nadziei, ale 
i wspierając innych. Potwierdzi to każdy, 
kto miał okazję ją poznać.

- Moja siostra walczy codziennie. Jest 
dzielna  i nie skarży się. Podziwiam ją, ale 
i bardzo o nią boję się – mówi Weronika, 
starsza o cztery lata siostra Oli.

W tej dramatycznej walce Oli 
z chorobą przyjaciele robią wszystko, 
aby jak najmniej odczuwała jej skutki. 
Wydaje się jednak, że to Ola swoją po-
stawą wskazuje im wartości, które w ży-

ciu są ważne, a swoją radość życia potrafi 
wręcz zaszczepiać w innych.

– Ma dużo radości i siły . Gra w sza-
chy, jak zawodowiec. Wielu zdrowych nie 
ma tyle pozytywnego myślenia co ona – 
podkreśla Jasiu, jej 17-letni kolega.

Terapeuta podziwia jej determina-
cję w walce o siebie: 

– Ola jest niesamowita, ćwiczy, pra-
cuje, nie narzeka. Zawsze ma jakieś cie-
kawe obserwacje i cięte uwagi. Rozmowa 
z nią to przyjemność, a ćwiczenia to wy-
zwanie.

Więcej o Oli Cichoń na stro-
nie Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”: www.mimowszystko.org/
nasze-subkonta/cichon-aleksandra/

Renata Piętka

Wyzwaniu sprostać mogą tylko zagraniczni lekarze

Od tej operacji zależy los Oli 
– możesz pomóc

Laser na Oddziale Otolaryngologii w Żeromskim

Zapobiegaj – zbadaj swoją krtań

Mimo trudności związanych z chorobą Ola jest 
pogodna, a uśmiech rzadko znika z jej twarzy.

Fot. archiwum rodzinne

Aleksander Janicki po operacji raka 
krtani mógł od razu mówić, nie odczu-
wał żadnego bólu i dyskomfortu. 

– Świetnie się czuję, cieszę się, że 
mogę szybciej wrócić do domu – podkre-
śla pacjent. Jest jednym z pacjentów, 
który przeszedł operację na Oddzia-
le Otolaryngologii Szpitala Specjali-
stycznego im. Stefana Żeromskiego 
w Krakowie przy wykorzystaniu no-
woczesnego lasera CO2. Lekarze pod-
kreślają jednak , że podstawą jest profi-
laktyka onkologiczna.

- Tylko wczesne nowotwory można 
operować metodą endoskopową - zaznacza 
dr n. med. Paweł Papież, ordynator Od-
działu Otolaryngologii w „Żeromskim”. 
– Korzyści dla pacjenta to krótsza hospita-
lizacja, zabieg nie pozostawia zewnętrz-
nych ran, nie trzeba zmieniać opatrunków, 
także proces gojenia jest znacznie szybszy 
– dodaje.

Zanim Aleksander Janicki trafił na 
stół operacyjny, laryngolodzy przepro-
wadzili badanie endoskopowe z użyciem 
NBI (Narrow Band Imaging), czyli wą-
skiej wiązki światła. Badanie NBI wyko-
rzystywane jest właśnie w ramach wcze-
snej profilaktyki onkologicznej i pozwala 
wykryć nawet te zmiany, które dotąd były 
niewidoczne.

– Badanie NBI wykorzystuje różnice 
we właściwościach pochłaniania światła 
przez krew i tkanki otaczające naczy-
nie krwionośne, pozwala doprecyzować 
miejsce i rozległość nowotworu na po-

wierzchni błony śluzowej – wyjaśnia dr 
Paweł Papież.

Zdrowa śluzówka pokrywająca 
górne drogi oddechowe ma zabar-
wienie różowoczerwone. Dzięki NBI 
możliwa jest ocena jej koloru oraz wy-
chwycenie w niej miejsc o wzmożonym 
metabolizmie i nadmiernym unaczy-
nieniu, które inaczej się barwią pod 
wpływem światła, co może świadczyć 
o zmianie nowotworowej. NBI głów-
nie wykorzystywane jest w chorobach 
krtani, ale badanie pozwala również na 
diagnostykę zmian nowotworowych 
w gardle i jamie ustnej.

Jest tylko kilka ośrodków w Polsce 
dysponujących taką diagnostyką, w tym 
szpital im. Stefana Żeromskiego.

Szczegółowe informacje i rejestracja 
pod numerami  telefonu: 12 622 95 26 
lub 12 622 95 32

Anna Górska
Szpital Specjalistyczny 

im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Każdy kto chciałby pomóc 
w sfinansowaniu operacji Oli może 

dokonać wpłaty na jej subkonto 
bankowe: 

BZ WBK SA Swift: WBKPPLPP
65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 

z dopiskiem: 
Aleksandra Cichoń

Dokończenie ze str. 1

Fot. Szpital im. St. Żeromskiego
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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

Podczas marcowej sesji Rady Dziel-
nicy XVI Bieńczyce br, jedną z procedo-
wanych uchwał było przyjęcie sprawoz-
dania z działalności Zarządu Dzielnicy 
za rok 2017 i udzielenie mu absoluto-
rium na kolejny rok. Obecni na sesji radni 
po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu 
i przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie 
przyjęli uchwałę, tym samym udzielając 
Zarządowi absolutorium. 

W 2017 roku Rada Dzielnicy XVI 
miała do rozdysponowania, podobnie 
jak w poprzednich latach, blisko 2 300 
000 zł. W ramach tej kwoty udało się 

zrealizować plan w 98,94 % i wykonać 
wiele ważnych zadań. 

Podsumowując, zrealizowano m. in.: 
budowę oświetlenia na osiedlu Wysokim 
i na ulicy Stadionowej; odnowione zosta-
ły częściowo alejki na Plantach Bieńczyc-
kich oraz na osiedlu Przy Arce; wyremon-
towano kilka parkingów między innymi 
na osiedlu Kalinowym 7, Albertyńskim 
25 i Kazimierzowskim 24. Blisko 300 
000 zł zostało wykorzystane na remonty 
i doposażenie ogródków jordanowskich, 
dzieci mogą już korzystać z trampolin na 
placu zabaw na osiedlu Wysokim. Z bu-

dżetu Rady Dzielnicy XVI wspierane są 
też placówki oświatowe, Straż Miejska, 
Policja. Rok 2017 był również szczególny, 
jeśli chodzi o remonty nakładkowe jezdni 
finansowane z Budżetu Miasta Krakowa. 
Dzięki staraniom Rady i pomocy radnych 
Miasta Krakowa z rejonu Beńczyc ulice: 
Andersa, Broniewskiego, Szajnowicza–
Iwanowa, Marii Dąbrowskiej, Pokrzyw-
ki zostały wyremontowane. 

Na obecny 2018 rok Rada również 
zaplanowała wiele zadań, by Bieńczy-
ce stawały się coraz bardziej przyjazne 
mieszkańcom.  Magdalena Dziedzic

Trwa wymiana starej, ręcznie obsłu-
giwanej zwrotnicy na Rondzie Hipokra-
tesa. W miejscu tym często dochodziło 
do wykolejeń wagonów tramwajowych, 
co stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa 
zarówno dla pasażerów podróżujących 
tramwajami, jak i pieszych poruszają-
cych się po przejściach wokół Ronda. 

Ponadto zużyte torowisko gene-
rowało duży hałas, który przeszka-
dzał mieszkańcom pobliskich bloków. 
Szczególnie uciążliwy był dźwięk wy-
dawany przez skręcające na Rondzie 
tramwaje w godzinach nocnych. 

Dzięki nowej zwrotnicy będzie nie 
tylko ciszej, ale i bezpieczniej.

Magdalena Dziedzic

We wspólne działania mające na celu 
poprawę estetyki otoczenia tradycyjnie 
angażują się mieszkańcy i samorządow-
cy. W tegoroczną akcję włączyli się też 
pracownicy nowohuckiego kombina-
tu, Huty ArcelorMittal Poland. Łącznie 
około 100 osób.

Stosy butelek, puszek i papierków, 
stare buty, a nawet opony samochodo-
we, kanapy z poloneza i drzwi od kabi-

ny prysznicowej to bilans wiosennego 
sprzątania terenu wzdłuż brzegów rzeki 
Dłubni i Młynówki.

Akcję sprzątania brzegów Dłubni od 
trzech lat koordynuje Marcin Pawlik, no-
wohucki przyrodnik i szef Fundacji Eco-
Travel.  – Posprzątaliśmy duży teren, ale ta-
kich zaniedbanych miejsc jest więcej. Cieszy, 
że akcja z roku na rok przyciąga coraz więk-
szą liczbę mieszkańców świadomych tego, że 

warto zrobić coś na rzecz przyrody – mówi 
Marcin Pawlik.

Po zakończeniu akcji wszyscy sprzą-
tający zjedli ciepły posiłek, wypili gorącą 
herbatę i odpoczęli po pracy nad Zalewem 
Nowohuckim. Na zakończenie rozstrzy-
gnięto również specjalny konkurs - na 
najdziwniejszy śmieć znaleziony w zako-
lu Dłubni i Młynówki. Zwycięzca znalazł 
drzwi od kabiny prysznicowej. (red)

Trwa remont ogródka jordanow-
skiego na osiedlu Wysokim na Plan-
tach Bieńczyckich. W ubiegłym roku 
za blisko 250 000 zł udało się posta-
wić kilka nowych urządzeń. Najmłodsi 
mieszkańcy Dzielnicy mogą już korzy-
stać z zestawu trzech trampolin, lina-
rium i nowych, kolorowych bujaków. 
Wykonana została także bezpieczna 
nawierzchnia pod tymi urządzeniami. 
W tym roku realizacja zadania zosta-
nie dokończona, ale wkrótce staną ko-
lejne nowe urządzenia. Rada Dzielnicy 
XVI Bieńczyce przeznaczyła na ten cel 
w roku 2018 kwotę 605 000 zł.

Magdalena Dziedzic

Pod koniec kwietnia nad Zalewem 
Nowohuckim wybuchł pożar, w wyni-
ku którego spłonęła tężnia solankowa. 
Z ogniem walczyło sześć zastępów straży 
pożarnej. Prezydent Krakowa Jacek Maj-
chrowski zapewnił, że zniszczony obiekt 
zostanie odbudowany. Nowohucka tęż-
nia, pierwsza taka w mieście, była długo 
wyczekiwaną przez mieszkańców inwe-
stycją. Miała zostać otwarta w czerwcu.

– Odbudujemy tężnię w Nowej Hu-
cie. Nie mogę się nadziwić, że komuś mogła 
przeszkadzać ta budowla – zadeklarował 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 

Inwestycja była realizowana przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach 
rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. 
Została zlokalizowana w sąsiedztwie 
istniejącego placu zabaw, w północno-
-zachodniej jego części.

Ta pierwsza krakowska tężnia solan-
kowa liczyła 350 m2, a specjalny zbior-
nik miał pomieścić nawet 60 tys. litrów 
solanki. Konstrukcja składała się z trzech 
18-metrowych ramion wykonanych 
z drewna modrzewiowego oraz tarniny. 

Tężnie to drewniane budowle po-
kryte gałązkami tarniny. Pierwotnie 
służyły do zagęszczania solanki w toku 
produkcji soli konsumpcyjnej oraz lecz-
niczej. Dzięki temu odkryto ich walory 
lecznicze, ponieważ powietrze wokół 
nich nasycone jest aerozolem z solan-
ki, która obciekając po elementach bu-
dowli ulega naturalnemu odparowaniu. 
Powietrze tak bogate w mikroelemen-
ty zaczęto stosować w różnego rodza-
ju kuracjach. Mikroklimat wytwarzany 
przez tężnie jest więc zbliżony do tego, 
którego zażywamy podczas nadmor-
skich podróży. Godzinny spacer przy 
tężni solankowej to dawka jodu, która 
odpowiada trzem dniom spędzonym 
nad morzem. Tego rodzaju wzbogaco-
ne powietrze jest szczególnie wskazane 
dla osób w czasie rekonwalescencji po 
ostrej chorobie, dla palaczy, osób pra-
cujących w znacznym zapyleniu i wy-
sokiej temperaturze. Pozytywny wpływ 
odczuwają również osoby na co dzień 
pracujące głosem.

(UMK, red)

22 czerwca godz. 18.00 - Planty Bieńczyckie, os. Kazimierzowskie w Krakowie
55. NOWA HUTA. DLACZEGO NIE?! 
KONCERT: WITAJCIE WAKACJE!

Organizatorzy cyklu: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich – Dzielnice: XIV 
Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, Ośro-
dek Kultury Kraków-Nowa Huta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty 
zapraszają na koncert plenerowy z okazji rozpoczęcia wakacji. W koncercie udział 
wezmą: laureaci Konkursu Piosenki Żonkilowy Song, Krakowska Orkiestra Staro-
miejska, Trebunie Tutki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwesta na rzecz Hospi-
cjum im. św. Łazarza w Krakowie. 

Więcej informacji na stronie projektu: www.nhdn.pl. Wstęp wolny.

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

Miała zostać otwarta w czerwcu

Spalona tężnia zostanie 
odbudowana

Fot. Anna Duda, Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Fot. RDXVI

Fot. RDXVI

Absolutorium dla Zarządu

Podsumowanie rocznej pracy ocenione pozytywnie

Trwa wymiana zwrotnicy

Będzie ciszej na Rondzie Hipokratesa

Wspólna akcja mieszkańców, samorządu i Huty ArcelorMittal Poland

Teren Dłubni i Młynówki posprzątany

Na osiedlu Wysokim na Plantach Bieńczyckich

Pierwsze trampoliny w Bieńczycach
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Co? Gdzie? Kiedy? 

Nadchodzi sezon na relaks, zabawę, 
uśmiech, taniec, śpiew, sportową ak-
tywność i rywalizację. Ośrodek Rekre-
acji i Wypoczynku „Nad Zalewem”, jak 
co roku przygotował wiele atrakcji i im-
prez. Wiele z nich wpisało się już w stały 
kalendarz letnich wydarzeń w Kryspi-
nowie.

ZDROWIE, SPORT, NATURA, FITNESS:
■ 28 czerwca – 1 lipca 

CROSS SUMMER FESTIVAL 
Celem imprezy jest integracja 

ponad podziałami miast, boxów oraz 
rywalizacji, którą na co dzień można 
obserwować na zawodach. Koszt im-
prezy jest symboliczny, ma zapewnić 
uczestnikom parking, dostęp do pola 
namiotowego oraz infrastrukturę nad 
jeziorem Kryspinów na 4 dni pobytu 
(3 noclegi). Oprócz części wypoczyn-
kowo-imprezowej (dostęp do jeziora, 
namiot na wieczorne imprezy z DJ-
-em, workouty z trenerami CrossFit), 
organizatorzy zapewniają także część 
merytoryczną (prelekcje, warsztaty), 
gdzie zainteresowane oraz wybrane 
osoby z branży będą mogły podzie-
lić się z uczestnikami swoją wiedzą 
i doświadczeniem w wybranych te-
matach. 

Ma to być największa tego typu im-
preza integracyjna środowiska CrossFit 
w Polsce, jak zapewniają organizatorzy. 
Festival jest imprezą zamkniętą – ozna-
cza to że wejść na nią będą mogły tylko 
osoby, które wysłały zgłoszenie mailem 
i wykupiły bilet.. Więcej informacji na: 
fb/cross summer festiwal 

SAMOCHODOWE WARIACJE:

■ 12–15 lipca  
XVII ZLOT VW GARBUSÓW 
– GARBOJAMA 2018 
To prawdziwa inwazja „biedronek”, 

„żuczków” i „chrabąszczy”. W poprzed-
nim roku z meksykańskim motywem 
przewodnim, w tym w kubańskich kli-
matach. Zadaniem uczestników będzie 
przebranie siebie i pojazdów – inwencja 
twórcza zostanie nagrodzona. Cztery dni 
rozbrzmiewać będzie charakterystycz-
ny warkot i melodyjny stukot silników 
kompaktowego Volkswagena typu 1. 
Organizatorzy imprezy przygotowali 
też liczne atrakcje dla pasjonatów „gar-
busów”. Imprezę urozmaicą konkursy 
i zabawy dla najmłodszych, wybór miss 
i mistera, rockoteki, koncerty zespołów 
i wiele innych. Parada i przejazd głów-
nymi ulicami Krakowa barwnego koro-
wodu „garbusów” będzie niewątpliwie 
zwieńczeniem zlotu

Jak co roku zjadą się auta z całej Eu-
ropy. Wiele z nich ma już dzisiaj status 
pojazdów zabytkowych, a ich właściciele 
uważają je za pełnoprawnych członków 

rodziny. Warto przekonać się, dlaczego 
samochód ten wciąż fascynuje kierowców 
na całym świecie. Szczegóły programu na 
www.garbojama.pl. Impreza otwarta dla 
wszystkich, którzy podziwiać chcą te kul-
towe już autka i wieczorami dobrze bawić 
się aż przez cztery dni.

■ 20–23 lipca  
3. RAJD KANTYNY czyli 
JURAJSKA PRZYGODA 
WOKÓŁ ZABIERZOWA
Start rajdu – godz. 12:00 – Karcz-

ma Rohatyna (Cholerzyn 361). Tra-
sa rajdu to około 90 km na itinerer, 
więc dobrze mieć pilota lub pilotkę. 
Zgłaszajcie oldtimery, youngtimery, 
klasyki i socjalistyczne konstrukcje PRL 
i RWPG, a przede wszystkim nie cze-
kajcie, bo ilość miejsce w rajdzie jest 
ograniczona.

Po rajdzie czeka na Was, jak zapew-
niają organizatorzy jeszcze więcej za-
bawy, koncert i „Pijana Party” (zabawa 
w pianie) oraz tradycyjna włoska pizza, 
bo impreza z racji choćby relacji z Fia-
tem zawsze ma włoskie klimaty. A w 
niedzielę plażowanie na kryspinowskiej 
plaży i mnóstwo atrakcji aż do kolacji.

Tej imprezy nie można ponoć 
ominąć, a na pewno nie da się jej za-
pomnieć. Kto nie wierzy niech za-
glądnie na stronę www.facebook.com/ 
kantynazlombol.

ZAWODY SPORTOWE:

■ 10 września 
IRON DRAGON TRIATHLON
To jedna z największych imprez 

triathlonowych w Polsce południowej. 
Po raz pierwszy w tym roku formu-
ła poszerzona o ½ IRONMENA, czy-
li dystans dla prawdziwych twardzie-
li: 1900 m pływania, 80 km na rowerze 
i półmaraton tj. 21 075 m do przebie-
gnięcia. W rozgrywanych od 2013 roku 
corocznie biorą już udział setki zawodni-
ków rywalizujących na dystansie olimpij-
skim (pływanie 1,5km – rower 40 km – 
bieg 10 km); sprinterskim (pływanie 750 
m, rower 20 km, bieg 5 km) oraz w szta-
fecie – te dystanse oczywiście pozostają.

Organizatorem zawodów jest klub 
triathlonowy Iron Dragon, można więc 
powiedzieć, że projekt ten stworzony jest 
dla triathlonistów przez triathlonistów.

Ambasadorami wspierającymi VI 
edycję Iron Dragon Triathlon zostały 
znane w sportowym świecie postacie:
• Grzegorz Sudoł – trzykrotny olim-

pijczyk (Ateny 2004, Pekin 2008 
i Londyn 2012), brązowy medalista 
mistrzostw świata oraz srebrny me-
dalista mistrzostw Europy w cho-
dzie sportowym;

• Mateusz Kaźmierczak – czołowy 
polski triathlonista, reprezentant 
kraju;

• Marcin Konieczny – uczestnik 
Mistrzostw Świata Ironman na Ha-
wajach w 2012, autor bloga niema-
niemoge.pl. 
Szczegóły na www.irondragon.pl

IMPREZY TANECZNE I MUZYCZNE:
Przez całe wakacje na północnej 

stronie Ośrodka, na eventowym Cy-
plu (klimatyczna plaża; Cypel, a na 
nim Chata oraz Owczarnia) odbywać 
się będą taneczne i muzyczne imprezy. 
W planach wieczór z Gorącą SALSĄ, 
a także wieczór KARAOKE. Wyda-
rzenia można śledzić profilu facebook.
com/kryspinow-osrodeknadzalewem. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy 
i odpoczynku na plażach. Dogodne par-
kingi przygotowane są dla zmotoryzowa-
nych – wjazd od strony Karczmy Rohaty-
na. Do zobaczenia! ORiW„Nad Zalewem”

Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem”

Letnie wydarzenia w KRYSPINOWIE 

REKLAMA

Imprezy nie tylko dla najmłodszych 

10 czerwca odbędzie się wielki piknik pod hasłem 
„100 sposobów na zabawę”, czyli czwarte urodziny TAU-
RON Arena Kraków oraz Dzień Dziecka z RadwanSport. 
Impreza potrwa od godziny 10.00 do 17.00. Wstęp wolny.  
Jeśli ktoś lubi sportowe wyzwania, chce przekonać się, jak to 

jest być hokeistą, koszykarzem lub siatkarzem, ciekawi go, jak 
gra się w podchody, statki i śledzia – to impreza dla niego. To 
nie wszystkie atrakcje przygotowane z okazji tego wydarzenia. 
Szczegółowy program znajduje się na stronie www.tauronare-
nakrakow.pl. (UMK, red)

Kids’ Fest to trzydniowa impreza, która potrwa od 1 do 
3 czerwca. W różnych miejscach miasta na dzieci oraz ich 
rodziców i opiekunów czekać będzie mnóstwo atrakcji. Na 
niektóre z nich obowiązują wcześniejsze zapisy.

Szczegółowy program oraz pozostałe informacje znajdu-
ją się na stronach www.dziendziecka2018.pl oraz www.kid-
sinkrakow.pl. (UMK, red)

Około czterdziestu kolorowych smoków, ponad tysiąc 
animujących je dzieci, wielki rodzinny piknik na Bulwa-
rach oraz widowisko z laserami, efektami pirotechnicznymi 
i nastrojową muzyką. Tak zapowiada się 18. Wielka Parada 
Smoków, której hasłem przewodnim jest „Smoki z Dzienni-
ka Marco Polo”.

Smocze święto rozpocznie się w sobotę, 2 czerwca 
i potrwa do niedzieli, 3 czerwca. Edycja będzie wyjątkowa 
– główny bohater osiągnie bowiem pełnoletniość. Świętować 
będzie w towarzystwie smoków zainspirowanych wodny-

mi i lądowymi przygodami znanego, włoskiego podróżnika, 
z czasów jego podróży do Chin. Tradycyjnie już Bulwary Wi-
ślane zamienią się w magiczną przestrzeń pełną kolorowych 
balonów, namiotów i artystyczno-edukacyjnych działań.

W sobotni wieczór w zakolu Wisły u podnóża Wawelu od-
będzie się Wielkie Widowisko Plenerowe, a w niedzielę w samo 
południe na ulice Krakowa wyruszy 18. Wielka Parada Smo-
ków, w której weźmie udział ponad tysiąc dzieci z całej Polski.

Więcej informacji na stronie www.paradasmoków.pl.
 (UMK, red)

▶ Dzień Dziecka w zajezdni tramwajowej MPK

▶ Wielka Parada Smoków 2018

▶ 4. urodziny TAURON Areny Kraków

▶  Kids’ Fest, czyli Dzień Dziecka  
w Krakowie

W sobotę, 2 czerwca w Instytucie Pojazdów Szynowych 
Politechniki Krakowskiej, przy al. Jana Pawła II 37, w godz. 
11.00-14.00 dla dzieci i młodzieży w wieku 5–18 lat udostęp-
niony zostanie symulator tramwaju.

Z kolei w niedzielę, 3 czerwca w godzinach 11.00-
14.00 na terenie zajezdni tramwajowej Podgórze (ul. 
J. Brożka 3) dla dzieci zostanie przygotowanych wiele 

atrakcji, w tym m.in. możliwość samodzielnego popro-
wadzenia prawdziwego tramwaju oraz konkursów z na-
grodami.

Dzień Dziecka w MPK to nie tylko zabawa, dlatego orga-
nizatorzy zachęcają do przyniesienia gier planszowych w do-
brym stanie, które przekazane zostaną Korczakowskiej Re-
publice Dziecięcej Dyliniarnia.

Fot. materiały prasowe / KBF 

Animacje, gry i konkursy z na-
grodami. Do tego pokazy taneczne, 
symulatory, ścianka wspinaczkowa, 
dmuchańce, „Eksplozja Kolorów” 
i wiele innych atrakcji dla małych i du-
żych. A na finał koncerty duetu Need 
For Strings oraz zespołu Manchester 

– tak zapowiada się festyn „Lato nad 
Bagrami 2018”, który odbędzie się 
w sobotę, 2 czerwca w godz. 14.00-
22.00 na plaży przy zalewie Bagry. 
Wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie www.
krakow.pl. (UMK, red)

Już 23 czerwca Kraków rozbrzmie-
wać będzie muzyką polskich wykonaw-
ców. Po raz kolejny w ramach Wian-
ków na kilku scenach zobaczyć będzie 
można artystów prezentujących bardzo 
zróżnicowany repertuar. Całość za-
powiada się bardzo atrakcyjnie, wśród 
wykonawców wystąpią m.in. Brodka, 

Paulina Przybysz czy O.S.T.R. Będzie 
także Noc Klubowa i szereg wydarzeń 
towarzyszących całej imprezie.

Nie wszystkie szczegóły są jeszcze 
znane, dlatego program najlepiej na 
bieżąco śledzić na stronie www.wianki.
krakow.pl.

(red)

Jak huśtać się bez wysiłku? Jak 
latać bez skrzydeł? Czy można zo-
baczyć inne barwy na czarno-białej 
tarczy? Na te i inne pytania samo-
dzielnie poszukacie odpowiedzi pod-
czas wizyty w Ogrodzie Doświadczeń 
Muzeum Inżynierii Miejskiej przy al. 
Pokoju w Krakowie.

Ogród w tym sezonie wzboga-
cił się o trzy nowe urządzenia: ae-
rofon klawiszowy  – do piszczałek 
o różnej długości odwiedzający będą 
mogli wtoczyć powietrze klawisza-

mi po których chodzimy, mruczący 
kamień  – wkładając głowę do beto-
nowej, sferycznej wnęki usłyszymy 
różne dźwięki, wahadła magnetycz-
ne – cztery silne magnesy, które mo-
żemy wprowadzić w ruch wahadłowy 
nad płytami z różnych metali. Ruch 
wahadeł będzie tłumiony w stopniu 
zależnym od metalowej płytki. 

Więcej informacji na stronie inter-
netowej Muzeum Inżynierii Miejskiej 
www.ogroddoswiadczen.pl.

(UMK, red)

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Nowości w Ogrodzie Doświadczeń

23 czerwca – na kilku scenach

Wianki – Święto Muzyki w Krakowie

2 czerwca – festyn na plaży

Lato nad Bagrami 
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Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

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

os. Kombatantów 16a

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

os. Tysiąclecia 87

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

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

os. Przy Arce 1

os. Dywizjonu 303 62G

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

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

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

Supermarket Internetowy

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

kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl

REKLAMA W GAZECIE

POZIOMO:
 2) poeta, pieśniarz
 4) zmierzch, ciemność
 7) znany śpiewający kabaret
 8) pasiasty kamień półszlachetny
 9) równy w marszu
11) szaleniec, wariat
13) służby specjalne w byłej NRD
15) Buloński w Paryżu
18) uwalnia od podejrzeń
19) przedmiot
20) część spodni
24) szwedzka ciężarówka
27) roślina oleista
30) drobna, ostra drzazga
31) wypadek, kolizja
32) liczba wydanych egzemplarzy 

książki lub gazety

PIONOWO:
 1) stałe zatrudnienie
 2) pięściarstwo
 3) basen portowy
 4) kultowa komedia Barei
 5) konsekwencja przewinienia
 6) Fonda – amerykańska aktorka
10) włoski kurort nad Adriatykiem
12) wynik dzielenia
13) może być filmowy
14) imię żeńskie
16) razem z młotem na fladze ZSRR
17) Bohun albo Krzywonos
21) zielona wyspa na pustyni
22) góry w Ameryce Południowej
23) w kuchni nad zlewem
25) dawny władca Rosji
26) organ kontroli państwowej
28) miasto na Mazurach
29) duża, barwna papuga

Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowej książki – nie tylko dla kibiców.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta 
oraz prześlij rozwiązanie do 7.06.2018 r. na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl 
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania całosezonowe KARTY WSTĘPU
na teren Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” w Kryspinowie

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

5

2

11

3 4

15

5 6

3
7

  

8

10
9 10 11

18  

12

23  
13

7

14

20

15

 

16

12

17

24
18

4

19

21 8
20

1

21 22

19

23

24

 

25

22

26

13  

27 28

14 6

29

30

31

17 9

32

16 2

NAJLEPSZE IMPREZY NA JEZIOREM
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ZORBING OGNISKA
NA WYNAJEM

ZAPRASZAMY - KOM: 605 419 436ww
w.

kry
sp

ino
w.

co
m.

pl

Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom 
z charakterem można zaufać. Alfred Adler (1870-1937) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog 
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