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 OCHRONY
 SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

KONTAKT: Tel. 512 010 293, E-MAIL: biuro@usi.skawina.pl

OFERUJEMY PRACĘ!
USI-SKAWINA, w związku z poszerzeniem wachlarza 

swoich usług zatrudni pracowników:

Firma działa na rynku nieprzerwalnie od 1990 roku. Jej 26-letnie doświadczenie w branży spra-
wia, że posiada ugruntowaną pozycję i gro stałych klientów. USI Skawina świadczy m.in. usługi 

ochrony, monitoringu, usługi porządkowe. Zasięgiem swojej działalności obejmuje obszar całego 
kraju. Naszym priorytetem są cykliczne instruktaże, szkolenia i dbałość o naszych pracowników. 
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Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny
os. Dywizjonu 303 nr 34, tel.: +48 533 002 766, fax: +48 12 647-61-64 
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00, 
  środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl

Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny

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

Czyżyny w ostatnich latach zosta-
ły mocno zabudowane, a zieleń zna-
cząco zredukowana. Pojawia się oba-
wa, że osiedla mogą zostać jeszcze 
bardziej dogęszczone. 

Czyżyńskie osiedla Dywizjonu 
303 i 2. Pułku Lotniczego będą chro-
nione. Rada Miasta Krakowa prze-
głosowała uchwałę, która ma dopro-
wadzić do stworzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego, który powinien ochronić pozo-
stałe obszary dzielnicy przed dziką za-
budową, ze szczególnym naciskiem na 
ochronę zieleni.

Mieszkańcy Czyżyn i Rada 
Dzielnicy XIV Czyżyny wnioskowali 
o stworzenie takiego planu, szczegól-
nie po wybudowaniu nowego osiedla. 

Jak ochronić tereny zielone?

Uchwała w sprawie planu dla Czyżyn
Na części dawnego pasa startowego 
istniał miejscowy plan, jednakże został 
on unieważniony przez sąd. Ta decyzja 
pozwala na dalszą zabudowę osiedli 
i niszczenia ładu przestrzennego. Dla-
tego tak ważne jest stworzenie nowego 
dokumentu, stworzonego przy udziale 
mieszkańców Czyżyn.

Zgłoszona uchwała określiła nowe 
granice planu obejmujące cały ob-
szar osiedla Dywizjonu 303 i osiedla 
2. Pułku Lotniczego, między ulicami 
Stella – Sawickiego, Andersa, Marii 
Dąbrowskiej i Jana Pawła II.

Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego pozwala okre-
ślać na jakich fragmentach dzielni-
cy mogą powstawać nowe budynki, 
a na jakich jest całkowity zakaz za-

budowy. Ten zakaz jest szczególnie 
istotny na terenie parków i cennych 
zieleńców. W planie istnieje również 
możliwość redukcji wysokości ewen-
tualnych inwestycji, wpisanie wskaź-
nika intensywności zabudowy i co 
najważniejsze określenia wskaźnika 
powierzchni biologicznie czynnej, 
która wymusza pozostawienie ob-
szarów zielonych: ogródków, parków, 
skwerów.

Według uchwały prezydent Mia-
sta Krakowa ma dwa miesiące na przy-
gotowanie analizy zasadności, a na-
stępnie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Michał Drewnicki
radny Rady Miasta Krakowa

W Parku Skalskiego rozpoczęła się wyczekiwana od 
wielu lat rewitalizacja. Na początek Zarząd Zieleni Miej-
skiej w Krakowie zajął się strefą wejściową do parku od 
strony ulicy Hynka. W zakres prac wchodzi wyrówna-
nie terenu i założenie trawnika na powierzchni ponad 50 
arów, założenie łąki kwietnej ze słonecznikami, ustawie-
nie dwóch stolików szachowych wraz z siedziskami, usy-
tuowanie hamaku oraz hotelu dla owadów. Dodatkowo 
w strefie wejściowej wymienione zostaną ławki. 

Wejście na główny deptak od strony ulicy Hynka za-
znaczone zostanie grabami kolumnowymi tworzącymi 
swego rodzaju bramę wejściową na obszar parku. Następ-
nie po obu stronach deptaka posadzone zostaną białe hor-
tensje bukietowe z ozdobnymi trawami. 

Rekultywacja terenu i założenie nowych trawników 
sprawią, że niewykorzystywana dotąd przestrzeń zielona 
ma szansę stać się atrakcyjną polaną rekreacyjną – miej-
scem do piknikowania i gier na wolnym powietrzu, tym 
bardziej, że teren znajduje się tuż przy dużym placu za-
baw. 

Dodatkową atrakcją będą nasadzenia cebul wczesno-
wiosennych kwiatów, które ożywią tę strefę w momencie, 

kiedy przyroda budzi się do życia po zimie. Na polanach 
pojawią się krokusy, przebiśniegi oraz żonkile.

Z ciekawostek, w parku pojawi się także domek dla 
jeża. Będzie on jednak ukryty tak, by nikt nie zakłócał jego 
spokojnego zimowania.

Brygida Rajca

Rewitalizacja Parku Skalskiego

Domek dla jeża i hotel dla owadów

Hotel dla owadów. Fot. RD XIV

Rozpoczął się trzeci już etap re-
montu ul. Kłosowskiego wewnątrz 
osiedla 2. Pułku Lotniczego. Ze 
względu na duży koszt i niski budżet 
Dzielnicy XIV zadanie musiało być 
ujęte jako wieloletnie. Tym razem re-
montowany jest odcinek od powsta-
łego w poprzedniej kadencji parkin-
gu do skrzyżowania przy bloku nr 19. 
Przy okazji prac wyremontowana zo-
stanie nawierzchnia przyległych par-
kingów na wysokości bloków 24 i 26 
wraz z krawężnikami oraz poprawione 
bezpieczeństwo w rejonie przejścia dla 
pieszych naprzeciwko bloku nr 24. Już 
niebawem kierowcy będą jeździć dro-
gą bez dziur i zbierającej się w zagłę-
bieniach wody. 

Paweł MeysztowiczTrwa kolejny etap remontu ulicy Kłosowskiego.  Fot. P. Meysztowicz

Osiedle 2. Pułku Lotniczego

Trzeci etap remontu

Samorządowy Żłobek nr 12 „Baj-
kowy Domek”, który mieści się na 
os. 2. Pułku Lotniczego nr 23, jako 
pierwszy w Krakowie przy wsparciu fi-
nansowym Rady Dzielnicy XIV Czy-
żyny i MPO Sp. z o.o. w Krakowie 
wzbogacił się o „Salę doświadczania 
świata”. Została ona oddana do użytku 
w październiku br. i można w niej sty-
mulować relaks, spokój lub pobudze-
nie. Integracja sensoryczna to zdolność 
dziecka do odczuwania, rozumienia 
i organizowania informacji dostarcza-
nych przez zmysły z otoczenia oraz 
z własnego organizmu. Doprecyzo-
wując, integracja sensoryczna pozwala 

W Samorządowym Żłobku nr 12

Sala doświadczania świata

Sala sensoryczna w Żłobku nr 12. Fot. P. Meysztowicz

segregować, porządkować i składać ra-
zem pojedyncze bodźce w pełne funk-
cje mózgu. W stworzonej sali jest moż-
liwość wyłączenia niektórych bodźców 
i ukierunkowania na jeden sensor np. 
wzrok lub słuch. Integracja sensoryczna 
wpływa także na rozwój dziecka, zdol-
ność do nauki i samoocenę.

Za kwotę około 20 tys. zł salę udało 
się wyposażyć w urządzenia do integra-
cji sensorycznej, m.in. w sterowaną pi-
lotem kolumnę wodną z rybkami i na-
kładką, tor świetlno-dźwiękowy, wyspę 
światłowodów z lustrami akrylowymi, 
projektor i tarcze, reflektor UV itp. 

Paweł Meysztowicz

KLUB 303 os. Dywizjonu 303 nr 1, tel. 12 681 39 78 
■ KLUB RODZICÓW – wstęp wolny

– 2 grudnia 9.00-12.00 – Wolna strefa rodziców
– 9 grudnia godz. 9.00-12.00 – Spotkanie ze specjalistą
– 16 grudnia godz. 10.00-12.00 – Wolna strefa rodziców. 
 Uroczyste podsumowanie działalności Klubu Ro-

dziców w roku 2016.
■ 4 grudnia godz. 16.00
 MIKOŁAJKI NA 303
 Spotkanie z Mikołajem, liczne zimowe gry i za-

bawy, wspólne tworzenie mikołajowego wierszyka. 
Wstęp: 5 zł od dziecka.

■ 29 grudnia godz. 18.00 – kościół św. Brata Alberta 
(os. Dywizjonu 303)

 KONCERT: I nam kolędować by trzeba… 
 Organizatorzy cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!: Porozumienie Dzielnic Nowo-

huckich – Dzielnice: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krze-
sławickie, OK Kraków-Nowa Huta, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty. 
Wystąpią: Magdalena Steczkowska, Lidia Jazgar z zespołem Galicja, Orkiestra 
Krakowskiej Młodej Filharmonii ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie, Chór 
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Nie lękajcie się!, Bocheński Chór Ka-
meralny Salt Singers.. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwesta na rzecz Hospicjum 
im. św. Łazarza w Krakowie. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w OK Kraków-
Nowa Huta (os. Zgody 1), Biurze Poselskim posła I. Rasia (os. Złotej Jesieni 6/34), 
Punkcie Informacji Miejskiej (ul. św. Jana 2). Więcej na: www.nhdn.pl.
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Jak przekonać całą wspólnotę 
do ciepłej wody bez gazu?

REKLAMA

Mieszkańcy Krakowa są 
coraz bardziej wymaga-
jący dlatego też fakt, że 
w ostatniej dekadzie aż 

50 tys. mieszkańców podjęło decy-
zję o wyborze centralnej ciepłej wody 
użytkowej nie jest zaskakujący. Coraz 
częściej spotykamy się z zapytaniem ze 
strony mieszkańców na temat ciepłej 
wody bez piecyka oraz tego w jaki spo-
sób mogą oni wpłynąć na swoich sąsia-
dów, aby zrealizować inwestycję.

Inwestycja polegająca na zamia-
nie systemu podgrzewania wody 
w budynku wielorodzinnym dotyczy 
wszystkich mieszkańców. Dlatego też 
do instalacji ciepłej wody bez piecyka 
w bloku czy kamienicy potrzebna jest 
zgoda przynajmniej ich większości. 
Nie chodzi tu wyłącznie o równomier-
ne rozłożenie kosztów nowej instalacji, 
ale przede wszystkim o aspekt bezpie-
czeństwa. Nawet jeden piecyk do pod-
grzewania wody gazem pozostawiony 
w budynku powoduje ryzyko niesz-
czelności czy złego odprowadzenia 
spalin, co rodzi niebezpieczeństwo dla 
innych mieszkań w tym samym pionie. 
Dlatego jednomyślność w przypadku 
wymiany jest taka istotna. Jednak czę-
sto jest o nią niezwykle trudno. Dlacze-
go? Jak przekonać niechętnych zmia-
nom sąsiadów?

Obawy części lokatorów mogą 
wynikać z różnych względów, bardziej 
i mniej racjonalnych. Zdarza się na 
przykład, że jeden z mieszkańców wła-
śnie zainwestował w generalny remont 
łazienki, a co za tym idzie wymienił też 
piecyk gazowy na zupełnie nowy. Trud-
no się więc dziwić, że po wydaniu 2 ty-
sięcy złotych na nowy piecyk, nasz są-
siad nie będzie chciał już po chwili się 
tego piecyka pozbywać. Często jednak 
opór mieszkańców bardziej niż z racjo-
nalnych przesłanek, wynika z przyzwy-
czajeń i obaw przed nowym.

Żeby ich przekonać, powinniśmy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na 
kwestie bezpieczeństwa. To właśnie 
najważniejszy i najbardziej przema-
wiający do wyobraźni argument. Po-
czucie bezpieczeństwa może zapewnić 
jedynie przejście wszystkich mieszkań-
ców na inny sposób ogrzewania wody. 

Jeżeli nie wszyscy tak zrobią, to żadne 
z mieszkań nie jest w pełni bezpiecz-
ne. Tak było w przypadku osiedla Na 
Kozłówce, gdzie spółdzielni udało się 
przekonać wszystkich mieszkańców 
dzięki uświadomieniu im potencjalne-
go zagrożenia związanego z użytkowa-
niem piecyków gazowych. Tym samym 
w przeciągu kilku lat udało się tam zli-
kwidować piecyki we wszystkich pod-
legających spółdzielni budynkach.

Bodźcem do zmiany może też być 
zły stan pionów kominowych. Kie-
dy kominiarz stwierdza, że dalsza ich 
eksploatacja wymaga podjęcia prac re-
montowych, stajemy przed wyborem 
na co wydać nasze pieniądze. Wybór 
pomiędzy inwestowaniem w nowe 

kominy, które i tak mogą nie działać 
w prawidłowy sposób, a inwestycją 
w instalację ciepłej wody bez piecyka 
wydaje się oczywisty. Argumenty do-
tyczące konieczności napraw i ich fi-
nansowania szczególnie sprawdzą się 
podczas rozmów ze spółdzielnią.

Równie ważna jak same argumen-
ty jest spokojna, rzeczowa rozmowa na 
forum wspólnoty. Nie dajmy się po-
nieść emocjom, z pewnością nie przy-
służy się to tak ważnej dla wszystkich 
mieszkańców sprawie. Obawy lokato-
rów najczęściej wynikają z niewiedzy, 
a że wokół tematu wymiany wciąż krą-
ży wiele mitów i niedomówień, trzeba 
je rzeczowo wyjaśnić. Poprośmy spół-
dzielnię o pomoc w zorganizowaniu 

spotkania wszystkich mieszkańców lub 
spróbujmy zorganizować je na własną 
rękę. Zadbajmy o to, by wiadomość 
o spotkaniu dotarła do wszystkich – 
nie wrzucajmy karteczki do skrzynek 
pocztowych, nie wysyłajmy e-maili, 
ale postarajmy się zapukać do każdych 
drzwi i zaprosić naszych sąsiadów oso-
biście. Jeśli to niemożliwe, wsuńmy im 
odpowiednią karteczkę pod drzwia-
mi. Oczywiście nie musimy tego robić 
sami, z pomocą na pewno przyjdą nam 
przedstawiciele spółdzielni czy inni 
mieszkańcy.

Na spotkanie możemy zaprosić 
przedstawicieli MPEC, którzy cier-
pliwie odpowiedzą nam na wszystkie 
pytania i postarają się rozwiać wszelkie 

wątpliwości. Zróbmy wszystko, by każ-
dy mógł dojść do głosu i spokojna dys-
kusja nie zamieniła się w kłótnię. Spra-
wa jest bardzo ważna, dlatego warto się 
postarać.

Jeżeli chcesz aby ekspert  
Ciepła dla Krakowa przyjechał 
na spotkanie z mieszkańcami 

i wyjaśnił wszystkie wątpliwości 
związane z wymianą piecyków 
gazowych na ciepła wodę bez 

piecyka wejdź na  
www.cieplawodabezpiecyka.pl 

i wypełnij ankietę w dole ekranu.

 Mimo, że każdy z nas codziennie korzysta z ciepłej wody, to rzadko kiedy myślimy o niej jako o produkcie, 
który wybieramy i kupujemy. Z pewnością nie można porównać jej do prostych artykułów nabywanych 
przez nas każdego dnia, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kilka razy dziennie korzystamy z ciepłej wody to 
warto się zastanowić czy spełnia ona aby wszystkie nasze oczekiwania.
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Już po raz dziesiąty na terenie Mistrzejowic odbyła się 
„Gralicja”, czyli spotkanie miłośników gier planszowych. 
„Gralicja” jest imprezą organizowaną przez pasjonatów plan-

szówek już od 7 lat. Pierwsze trzy edycje odbywały się w róż-
nych rejonach Krakowa, pozostałe dziesięć miało już miejsce 
na terenie dzielnicy Mistrzejowice. Tym razem uczestnicy 
spotkali się w weekend 5–6 listopada w Zespole Szkół Sale-
zjańskich na osiedlu Piastów 34.

Krakowskie spotkanie miłośników planszówek ma na 
celu przede wszystkim propagowanie tej formy spędzania 
wolnego czasu. Organizatorzy chcą pokazać, że warto wyjść 
do ludzi, podjąć wysiłek umysłowy, zmierzyć się ze swoją sła-
bością i trudnościami. „Gralicja” już od wielu lat, dwa razy 
do roku przyciąga blisko 700 osób, które zazwyczaj w jeden 
czerwcowy i listopadowy weekend spędzają 15 godzin, by ra-
zem grać, tworzyć i konkurować.

Organizatorzy „Galicji” w swoich planach na 2017 rok 
zakładają, by Kraków stał się przez jeden weekend centrum 
planszówek na skalę całej Polski. Chcieliby, aby Tauron Arena 
Kraków stała się Areną Planszówek. Czy uda się zrealizować 
ten ambitny projekt – pokaże czas.  Jakub Róg

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

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

Ogródki jordanowskie w Mistrzejowicach

Nowe urządzenia dla dzieci
Spotkanie miłośników gier planszowych

„Gralicja” na osiedlu Piastów

„Gralicja” każdorazowo przyciąga liczne grono uczestników. Fot. M. Antkiewicz

Nowohuckie rzeźby odzyskają blask? 
Przeszło półwieczne kamienne 

rzeźby i instalacje artystyczne, będą-
ce charakterystycznymi elementami 
nowohuckich osiedli i parków wyma-
gają renowacji. Z upływem lat coraz 
mniej kojarzą się ze sztuką. Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transpor-
tu zlecił program konserwatorski. Jed-
nostka będzie wnioskowała o pieniądze 
w przyszłorocznym budżecie na ten cel. 
Wstępne koszty oszacowano na 150 tys. 
złotych.

Plenerowe rzeźby i instalacje, mimo 
że reprezentują ten sam okres w sztu-
ce, są bardzo zróżnicowane. Wśród nich 
jest np. Syrenka – Magdaleny Jaroszyń-
skiej (1963-65), która stoi w Parku Wi-
śniowy Sad. Rzeźba wykonana została 
z zaprawy imitującej kamień z dodat-
kiem bardzo drobnych, białych kamy-
ków. Jest najlepiej zachowana, ponie-
waż w 2006 roku przeszła konserwację. 
Mimo to kamień wymaga już oczysz-
czenia i zabezpieczenia przed wilgocią. 
Na powierzchni rzeźby zauważyć moż-
na liczne, drobne spękania. Konieczne 
jest także uzupełnienie ubytków.

W znacznie gorszym stanie jest 
rzeźba znajdująca się na osiedlu Piastów 
przedstawiająca Kobietę z dzieckiem. 
Wykonana jest z nietrwałego kamie-
nia – wapienia pińczowskiego i dlatego 

postacie są już bardzo rozmyte i coraz 
trudniejsze do rozpoznania. Proces de-
strukcji przyspieszyło bliskie sąsiedztwo 
z ruchliwą ulicą oraz szkodliwe warun-
ki atmosferyczne. Kamień w niektórych 
miejscach jest pęknięty, zabrudzony 
i porośnięty mchem. Prawdopodobnie 
rzeźba nie była nigdy odnawiana.

Konserwacji poddana zostanie tak-
że Ryba w Parku Ratuszowym, instala-
cja Skrzydło w Parku Lotników, Pier-
ścienie (blaszana, 3 metrowa instalacja) 
przy ul. Łęczyckiej, Piszczałki przy Za-
lewie Nowohuckim, betonowa rzeźba 
na Plantach Bieńczyckich. Przewidzia-
na jest również odnowa instalacji-słupa 
w rejonie ul. Cedyńskiej oraz malowni-
czego obiektu na os. Spółdzielczym – 
instalacji z betonu i mozaiki, utrzyma-
nej w barwach czerwieni i błękitu, która 
przypomina płomień lub wijącą się kobrę.

W większości autorzy tych prac są 
nieznani. Wiadomo, że powstały w la-
tach 60., prawdopodobnie w większości 
wykonali je artyści mieszkający w No-
wej Hucie, wykorzystujący takie mate-
riały jak kamień, beton, blacha, metalo-
we pręty, płaskowniki, które być może 
dostawali z kombinatu. Przeważają pra-
ce abstrakcyjne, nawiązujące do nurtu 
sztuki nowoczesnej po 1956 roku.

(UMK)

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice w roku bieżącym przeznaczyła środki w wysokości 
131 tys. zł. na doposażenie ogródków jordanowskich w nowe urządzenia zabawowe. Z po-
czątkiem listopada br. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zamontował wspomniane 
urządzenia na terenie kilku mistrzejowickich placów zabaw z obowiązującymi projektami 
zabudowy małej architektury (ogródki jordanowskie). Tekst i zdjęcia: Piotr Żołyniak

Osiedle Bohaterów Września.

Osiedle Piastów.

Osiedle Oświecenia.

Osiedle Złotego Wieku.

■ 1–14 grudnia
 KONKURS NA BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ 

ŚWIĄTECZNĄ dla dzieci, a także grup z Przedszkoli, Szkół, 
Klubów, Domów Kultury. Szczegóły: www.kuznia.edu.pl

■ 11 grudnia godz. 18.00 – Kościół pw. św. M.M. Kolbego, os. 
Tysiąclecia 86

 Koncerty Mistrzejowickie: Radosne Oczekiwanie. Koncert 
Gospel. Wstęp wolny

■ 17 grudnia godz. 10.00 
 Mistrzejowicki Klub Rodziców w Kuźni RODZINKO-

WO – warsztaty dla mamy, taty i dzieci. Wstęp wolny, zapisy: 
tel. 12 648 08 86, e-mail: k.kosowska@kuznia.edu.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

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

■ 2 grudnia godz. 15.30
 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE DLA SENIORÓW 

Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Klubie

■ 3 grudnia godz. 16.00
 MIKOŁAJKOWY MARATON FITNESS 

W programie m.in. zajęcia z latinoaerobiku, zumby oraz 
jogi. Wstęp: 15 zł

■ 8 grudnia godz. 16.00
 Akademia Zdrowia i Urody: spotkanie dla pań z kon-

sultantkami kosmetycznymi, które wykonają zabiegi na 
twarz, pokaz makijażu oraz udzielą indywidualnych po-
rad. Wstęp wolny

■ 9 grudnia godz. 18.00
 Wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa Janiny Korty, Kry-

styny Morańdy, Sławy Hajdukiewicz, Marii Rataj, Anna 
Marczyk, Anny Gajdy, Jolanty Surówki. Całość dopełni kon-
cert utworów w wykonaniu Karoliny Łaciak. Wystawę obra-
zów można oglądać do końca lutego 2017 r. Wstęp wolny

■ 12 grudnia godz. 10.00
 Zaczarowana biblioteka: zajęcia edukacyjne dla malu-

chów, których tematem będzie Święty Mikołaj i Laponia. 
Wstęp wolny

■ 15 grudnia godz. 16.00
 RADOSNE PRZEDKOLĘDOWANIE 
 Świąteczne spotkanie dla seniorów w Klubie Seniora. 

Będzie okazja złożyć życzenia łamiąc się opłatkiem oraz 
skosztować tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw. 
Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Klubie
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Urząd Miasta Krakowa realizuje 
kolejne bezpłatne badania lekarskie dla 
mieszkańców. Tym razem można sko-
rzystać z badań profilaktycznych z za-
kresu otyłości, cukrzycy typu 2, nadci-
śnienia i miażdżycy.

Program prewencji otyłości, cu-
krzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy 
na lata 2016–2018 adresowany jest do 
mieszkańców Krakowa, którzy ukoń-
czyli 25. rok życia i u których do chwili 

Fot. pixabay.com 

Bezpłatne badania 
dla mieszkańców

Dynia, to bogactwo składników 
odżywczych. Warzywo jest źródłem 
witaminy A, błonnika pokarmowego, 
wapnia i potasu, a przy tym znajduje 
szerokie zastosowanie w kulinariach – 
najpopularniejsze dania z jej udziałem 
to m.in. zupy-kremy, racuchy, a nawet… 
wyśmienite ciasto.

Czemu dynia zawdzięcza swój fe-
nomen? Przede wszystkim niskiej war-
tości kalorycznej oraz sporej ilości błon-
nika – 100 g dyni to zaledwie 28 kcal, 
a jej spożywanie sprawia, że szybko czu-
jemy sytość. To jesienne warzywo wspo-
maga powstawanie nowych komórek, 
chroni tkanki przed szkodliwym dzia-
łaniem komórek rakowych, poprawia 
pracę serca, a nawet… poprawia kolo-
ryt skóry. Słowem: dynia ma same plusy 
i warto włączyć ją do swojej diety. Jakie 
pyszności na obiad można z niej przy-
gotować?

Rozgrzewająca pikantna 
zupa-krem

Pikantna zupa-krem z dyni,  to 
doskonały sposób na rozgrzanie się 
w zimny dzień. Takie danie łączy 
w sobie wiele smaków, jest gęste, sycą-
ce, a jednocześnie bardzo lekkie. Do-
prawiając je przyprawami curry i chi-
li sprawimy sobie pyszną i pożywną 
przekąskę – można dodać do niej np. 
śmietanę lub serek, dzięki czemu stanie 

badania nie stwierdzono cukrzycy ani 
miażdżycy i jej sercowo-naczyniowych 
powikłań.

Celem programu jest ogranicze-
nie zachorowalności na choroby ukła-
du krążenia i cukrzycy typu 2 poprzez 
wczesną identyfikacje osób, u których 
występuje zwiększone ryzyko rozwoju 
chorób i przeprowadzenie dla nich pro-
gramu interwencji niefarmakologicznej.

Aktualnie wolnymi miejscami 
w ramach programu dysponuje Insty-
tut Medycyny Innowacyjnej, ul. Wale-
rego Sławka 3, tel. 12 254 61 21.

Szczegółowe informacje o kryte-
riach udziału w programach profilak-
tycznych oraz wykaz realizatorów z te-
lefonami do rejestracji dostępne są pod 
numerem Całodobowego Telefonu In-
formacji Medycznej: 12 661 22 40.

(UMK)

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Kilka pomysłów na obiad z dyni

się jeszcze bardziej kremowa. Na gó-
rze posypać lekko podpieczonymi płat-
kami migdałowymi i świeżą pietrusz-
ką…i sposób na jesienną czy zimową 
depresję gotowy.

Risotto all’arancia lub dynia 
po włosku z makaronem

Czy dynia sprawdza się w orygi-
nalnych połączeniach smakowych? Jak 
najbardziej – doskonale komponuje się 
np. z pomarańczą i rozmarynem. Ri-
sotto all’arancia, to świetna propozy-
cja na wyjątkowy obiad, jest delikatne, 
nieco kwaśne, a dzięki chrupiącej dyni 
wszystkie smaki harmonijnie się rów-
noważą. 

A, może dynia w połączeniu z ma-
karonem? To pyszne warzywo w „wersji 
włoskiej” smakuje doskonale – szcze-
gólnie, jeśli dodać do niego odrobinę 
sera ricotta, szałwii i parmezanu.

Obiad z dyni na słodko
Żółte, dyniowe naleśniki, to świet-

na propozycja na jesienny obiad. Swój 
nietypowy kolor zawdzięczają dodat-
kowi puree z pieczonej dyni – co cie-
kawe, można przyrządzić je zarówno 
w wersji słodkiej, jak i lekko ostrzej-
szej. Do ciasta wystarczy dodać odrobi-
nę cukru waniliowego, miodu i otartej 
skórki z pomarańczy, by wydobyć ko-
rzenne smaki. Takie naleśniki są bardzo 
delikatne, a najlepsze w nich jest to, że 
można podawać je z wieloma dodatka-
mi, np. z dżemem, serkiem mascarpone, 
musem owocowym, orzechami włoski-
mi czy rodzynkami. 

Dynia, jako słodki deser również 
smakuje rewelacyjnie. Nie ma łasucha, 
który nie skusiłby się na przepyszny 
placek dyniowy, muffiny lub piernika 
z dyni.

Inne ciekawe przepisy można zna-
leźć też na portalu: www.gotujwstylu-
eko.pl

Biovert.pl

Jesień to sezon dyni – ta pora roku nieodłącznie związana jest z tym smacznym, 
niskokalorycznym warzywem o pomarańczowej barwie. Choć dynia zazwyczaj 
kojarzy się z halloween’owymi wycinankami warto, by zagościła na naszych sto-
łach na dłużej. Oto pięć pomysłów na dania obiadowe, w których rolę główną 
odgrywa dynia.
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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

Kolejne już spotkanie Dzielnicowego Zespołu Koordyna-
cyjnego „Bezpieczny Kraków”odbyło się 29 września w biu-
rze Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4. Na 
zaproszenie przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 
XVI, a zarazem przewodniczącego tego zespołu Andrzeja 
Buczkowskiego udział w posiedzeniu wzięli: podinsp. Sła-
womir Chochół – Zastępca Komendanta Komisariatu Poli-
cji VII wraz z kierownikiem asp. szt. Mariuszem Ceremugą, 
Janusz Jędrzejewski – Kierownik III Oddziału Straży Miej-
skiej Miasta Krakowa, bryg. Andrzej Kufta – przedstawiciel 
Szkoły Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej, 
nowy członek zespołu Jerzy Dydaś – Prezes Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Victoria”, radni Dzielnicy XVI, a tak-
że przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i mieszkańcy. 

Komendant Sławomir Chochół, przedstawił wyniki 
pracy jego komisariatu, mówił o sukcesach oraz przedsta-
wił zadania, jakie czekają policję w nadchodzącym czasie. 
Podkreślił, że w stosunku do roku poprzedniego w Bień-
czycach nastąpił wyraźny spadek ilości przestępstw. Z ko-
lei Janusz Jędrzejewski ze Straży Miejskiej poinformował 
między innymi, że w Bieńczycach udało się w bieżącym 
roku usunąć 41 nieużytkowanych pojazdów, co sprawiło, 
że mieszkańcy odzyskali w ten sposób kilkadziesiąt miejsc 
postojowych.

Swoimi spostrzeżeniami odnośnie bezpieczeństwa 
w Dzielnicy XVI podzielił się również Prezes SM „Victoria” 
Jerzy Dydaś. Zauważył, że od jakiegoś czasu występuje ten-
dencja do rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego, a z jego 
doświadczenia wynika, iż pomimo zarejestrowania na ka-
merach spółdzielni 26 przypadków wandalizmu nie udało 
się wykryć ani jednego sprawcy. Niestety sprawcy działają 
pod osłoną nocy, ubrani w kaptury i nawet jeśli jest zareje-
strowana twarz sprawcy, nie ma możliwości ustalenia jego 
tożsamości.

W trakcie spotkania zespołu zostały omówione sprawy 
zgłaszane przez mieszkańców, m.in. wniosek w sprawie zain-
stalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na 
ul. Dunikowskiego, na wysokości Przedszkola nr 117.

Członkowie zespołu wyrazili chęć uczestniczenia w ko-
lejnych posiedzeniach. O potrzebie takich spotkań świadczyć 
może duża frekwencja osób w niej uczestniczących, jak i po-
ruszane tematy. 

 Magdalena Dziedzic

W siedzibie Rady Dzielnicy

Posiedzenie Zespołu „Bezpieczny Kraków”

Fot. RD XVI

Na początku września Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie poinformował, że 
jesienią rozpocznie się remont Ron-
da Kocmyrzowskiego, jednego z naj-
ważniejszych węzłów tramwajowych 
w Nowej Hucie. Ogłoszony został 
przetarg, który ma wyłonić wykonaw-
cę inwestycji.

Prace budowlane mają ruszyć jesz-
cze w tym roku. Planowo powinny się 
zakończyć wiosną 2017 roku. Podczas 
prac wymieniony zostanie cały układ 
torowy, sieć trakcyjna wraz ze słupami 
trakcyjnymi oraz oświetlenie. Rów-

nolegle odnawiana będzie również 
podstacja trakcyjna Bieńczyce.

Remont potrwa około pół roku, 
a największe utrudnienia będą miały 
miejsce przez 3-4 miesiące. Dokład-
na data ponownego udostępnienia 
wszystkich relacji na rondzie będzie 
zależeć warunków atmosferycznych.

- Harmonogram prac będzie po-
myślany w taki sposób, by nie wyłączać 
ruchu tramwajowego na całym rondzie 
jednocześnie – mówiła we wrześniu 
Iwona Król, zastępca dyrektora ZI-
KiT ds. inwestycji. – Remont będzie 
podzielony na etapy. Dokładny zakres 

utrudnień w poszczególnych etapach bę-
dzie znany dopiero po wyłonieniu wy-
konawcy i ustaleniu z nim szczegółów 
realizacyjnych.

Pomimo, że mamy już początek 
grudnia, jak na razie prace remon-
towe nie zostały rozpoczęte. Jednak 
Michał Pyclik z ZIKiT zapewnia, że 
nie ma powodów do obaw, że inwesty-
cja nie zostanie zrealizowana. Trwa 
postępowanie przetargowe, wybrano 
najkorzystniejszą ofertę i jeżeli nie 
będzie odwołań podpisana zostanie 
umowa.

(UMK, red)

Remont Ronda Kocmyrzowskiego

Trwa postępowanie przetargowe

Zarząd Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu chce wybudować 33 
nowe miejsca postojowe przy ul. Po-
krzywki, na terenie dzielnicy XVI 
Bieńczyce. Wkrótce zostanie ogło-
szony przetarg na realizację inwestycji.

O uporządkowanie terenu wnio-
skowała Rada Dzielnicy. Obecnie 
wzdłuż ogrodzenia Tomexu parkują 
samochody, ale miejsce jest zaniedba-

Być może jeszcze w tym roku

Więcej miejsc postojowych
ne i brakuje chodnika, który poprawi 
bezpieczeństwo i komfort pieszych.

Miejsca postojowe powstaną z my-
ślą o mieszkańcach sąsiednich osiedli 
nowohuckich, np. osiedla Albertyń-
skiego. Gotowy jest już projekt, któ-
ry zakłada budowę 30 miejsc postojo-
wych prostopadłych i 3 równoległych. 
Będą też wyznaczone dwa miejsca dla 
osób niepełnosprawnych.

Wykonawca wyłoniony w prze-
targu ma również zabezpieczyć pod-
ziemną infrastrukturę techniczną (np. 
kable sieci energetycznej, teletech-
nicznej, oświetlenia). Zadanie pod 
względem finansowania rozłożone 
jest na 2016 i 2017 rok, trwają jednak 
starania, aby całość wykonać jeszcze 
w tym roku.

(UMK)

Szkoła Podstawowa nr 82 na os. Ka-
linowym wzbogaciła swoją ofertę eduka-
cyjną o innowacje pedagogiczne w zakresie 
języka angielskiego oraz zajęć szachowych.

„Przez kulturę do codzienności” to 
tytuł innowacji pedagogicznej z języka 
angielskiego opracowanej przez nauczy-
cielki języka angielskiego tutejszej szkoły: 
Katarzynę Gałek-Żmudzką i Marię Kap-
tur. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów 
klas III, IV i V z podziałem na grupy. Ce-
lem innowacji jest szersze zainteresowa-
nie uczniów językiem angielskim, lepsze 
poznanie kultury anglosaskiej, a przez to 
przekonanie ich, jak ważna jest znajo-
mość i świadomość języka we współcze-
snym świecie. 

W ramach zajęć uczniowie spotka-
li się już z wolontariuszami z organizacji 
AIESEC– studentami z Tajwanu i Nowej 
Zelandii, zapoznając dzieci ze swoją kul-
turą, obyczajami i tradycjami. Dzieci wraz 

Fot. SP nr 82

W Szkole Podstawowej nr 82

Innowacje pedagogiczne

z nauczycielkami przystąpiły też do pro-
jektu „Postcrossing”, który polega pisaniu 
i wymianie kartek pocztowych w języku 
angielskim z osobami z całego świata. Na 
zajęciach innowacyjnych w sposób barw-
ny i często bardzo ekscytujący przedsta-
wiane są tradycje świąt anglosaskich (zna-
nych i mniej znanych), takich jak „Dzień 
Naleśnika”.

Drugą nowością jest innowacja peda-
gogiczna „Edukacja przez Szachy w Szko-
le”, stworzona w oparciu o projekt Polskie-
go Związku Szachowego i prowadzona 
przez Bożenę Gołdyn. Zajęcia szachowe 
odbywają się w klasach I i II, a ich celem 
jest zwiększenie umiejętności matematycz-
nych uczniów, szczególnie w zakresie logi-
ki, orientacji przestrzennej, myślenia anali-
tycznego, rozwiązywania problemów oraz 
kształtowanie ważnych cech osobowości, 
takich jak odpowiedzialność, koncentracja, 
intuicja. Katarzyna Gałek-Żmudzka

Dyżury radcy i mediatora

Bezpłatne porady prawne
W biurze Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4 można 

uzyskać bezpłatne porady prawne, których udziela radca prawny Piotr Dominik, 
członek Zarządu Dzielnicy XVI. Dyżur radcy prawnego w każdy wtorek w godzi-
nach 16.00 – 17.00

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał także kontakt z Kancelarią Me-
diacyjną Ewa W. Sobel. Dzięki temu od listopada br. można skorzystać z bezpłat-
nych porad udzielanych przez zawodowego mediatora sądowego i pozasądowego. 
Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w każdy po-
niedziałek w godz. 13.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym bądź 
telefonicznym (tel. 12 641 45 67). RD XVI

Centrum Aktywności Seniora 
w Bieńczycach zaprasza wszystkich zain-
teresowanych Seniorów 60+ na wybrane 
zajęcia: kurs języka angielskiego, – gim-
nastyka /fitness, ćwiczenia rozciągające/, 
Nordic walking, warsztaty zdrowego ży-
wienia, kurs komputerowy i nowe tech-
nologie, kurs języka niemieckiego, gry 
planszowe, stolikowe, zajęcia artystyczne.

Na osiedlu Złotej Jesieni

Centrum Aktywności Seniora
Osoby zainteresowane proszone są 

o kontakt telefoniczny (tel. 575 361 492) 
lub osobisty – Zespół Szkół Gastrono-
micznych, os. Złotej Jesieni 16 od ponie-
działku do piątku w godz. 15.00 – 19.00.

Działalność Centrum Aktywności 
Seniora w Bieńczycach dofinansowana 
jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

RD XVI
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Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest 
programem współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej, który ma na 
celu wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób trwały 
i intensywny poprzez udzielanie im 
nieodpłatnej pomocy żywnościowej 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
i z poszanowaniem godności osób 
uprawnionych oraz umożliwienie tym 
osobom korzystania z bezpłatnych 
działań towarzyszących.

PROGRAM 
OPERACYJNY
POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

Wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Koniec 2015 i cały 2016 rok przy-
niosły Radzie Miasta Krakowa wiele 
zmian personalnych. W klubie Prawa 
i Sprawiedliwości pięciu radnych mu-
siało zdecydować o rezygnacji z manda-
tu,  na ich miejsce powołano kolejnych. 
Arkady Rzegocki został ambasadorem 
w Londynie, a Józef Pilch Wojewodą 
Małopolskim. Z kolei z klubu Przyja-
zny Kraków odszedł niedawno radny 
Jerzy Friediger.

Zmiany w składzie radnych nie są 
nowością w samorządach lokalnych. 
Najczęstszą przyczyną są rezygnacje 
związane ze sprawowaniem innych 
funkcji publicznych, które nie mogą 
być łączone z pracą w radzie. Tak było 
w przypadku każdego z radnych, któ-
rzy w VII kadencji RMK zrezygnowali 
z  zasiadania w radzie.

Pierwsza ze zmian nastąpiła już 
w sierpniu 2015 roku, kiedy to po wy-
borze na prezydenta Andrzej Duda 
powołał na stanowisko Podsekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
radnego Wojciecha Kolarskiego. Ko-
larski mandat radnego zdobył w dziel-
nicach: I Stare Miasto, VI Bronowice, 
VII Zwierzyniec. Obecnie minister 
Wojciech Kolarski pełni nadzór me-
rytoryczny nad Biurem Dialogu i Ini-
cjatyw Obywatelskich oraz Biurem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego miejsce w Radzie zostało obsa-
dzone  przez Stanisława Rachwała, 
który mandat radnego sprawuje już 
od IV kadencji RMK, czyli 2002 roku. 
W poprzednich kadencjach pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta, a także przewodniczącego 
Komisji Mieszkalnictwa.

Także pod koniec 2015 roku zrzekł 
się mandatu radnego Józef Pilch, któ-
ry został powołany na stanowisko 
Wojewody Małopolskiego. Był rad-
nym przez trzy kadencje od 2006 
roku. W latach 2009-2010 pełnił rów-
nież funkcję przewodniczącego Rady. 
Mandat po nim objął radny Dzielnicy 
XVII Wzgórza Krzesławickie – An-
drzej Mazur, który pełnił tę funkcję 
przez trzy kadencje. W Radzie Miasta 
angażuje się nie tylko w pracę komisji, 
jest także członkiem Kapituły honoro-
wego tytułu „Przyjaciel Sportu”.

Zmiany w Radzie Miasta Krakowa

Jak toczą się kariery 
radnych?

2016 rok przyniósł kolejne zmia-
ny w składzie Rady Miasta Krakowa. 
Z mandatu zrezygnowała radna klubu 
Prawo i Sprawiedliwość – Małgorza-
ta Popławska. Zasiada obecnie na sta-
nowisku wiceprezesa Krakowskiego 
Parku Technologicznego. Miejsce Po-
pławskiej w radzie zajął Łukasz Sło-
niowski, który podobnie jak Stanisław 
Rachwał, był już wcześniej rajcą miej-
skim. Sprawował tę funkcję w czasie IV 
i V kadencji (lata 2002-2010). Wów-
czas także zasiadał w zespole zadanio-
wym ds. przygotowania koncepcji me-
rytorycznej i programowej Muzeum 
Ruchu Harcerskiego. Dziś jest prze-
wodniczącym Komisji Edukacji.

W marcu tego roku wygasł mandat 
radnej Barbarze Nowak, która zrzekła 
się pełnienia funkcji ze względu na ob-
jęcie stanowiska Małopolskiego Kura-
tora Oświaty. Nowak była radną przez 
dwie kadencję – VI i VII. Jej miejsce 
w Radzie zajął Adam Grelecki, wie-
loletni radny dzielnicy XV Mistrzejo-
wice (w latach 2002 – 2006 oraz 2006 
– 2010). Grelecki to aktywny działacz 
i społecznik. Jest między innymi wi-
ceprezesem Stowarzyszenia pomocy 
bezrobotnym i osobom pokrzywdzo-
nym przez los.

Kolejnym, który opuścił klub 
radnych PiS był Arkady Rzegocki  
Otrzymał on nominację na stanowi-
sko ambasadora RP w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. Jego miejsce wśród rajców 
zajął Dariusz Wicher, radny Dzielni-
cy III Prądnik Czerwony. Wicher jest 
z zawodu politologiem i pracuje w Ko-
misjach Zdrowia i Profilaktyki oraz 
Uzdrowiskowej, Ekologii i Ochrony 
Powietrza oraz Edukacji.

Na sesji RMK 9 listopada br. sze-
regi radnych opuścił Jerzy Friediger, 
członek klubu radnych Przyjazny Kra-
ków. Friediger był radnym przez dwie 
kadencje (VI i VII). Zrzekł się man-
datu ze względu na wygraną w kon-
kursie na dyrektora Szpitala Specja-
listycznego im. Stefana Żeromskiego 
w Krakowie. W jego miejsce mandat 
radnego objął Łukasz Wantuch, były 
radny dzielnicowy z Prądnika Czer-
wonego. (UMK)

Bezpłatny internet dla pasażerów
Już na 36 przystankach z wymienio-

nymi wiatami oraz kilku dotychczaso-
wych zamontowany został bezprzewodo-
wy, bezpłatny internet. Montaż i dostawę 
prądu finansuje firma reklamy zewnętrz-
nej AMS. 

Wi-Fi dla pasażerów pojawiło się 
w Krakowie pilotażowo pół roku temu 
na przystanku tramwajowym na Rondzie 

Hipokratesa (przystanek na ul. Broniew-
skiego, w kierunku DH Wanda). Pomysł 
spodobał się mieszkańcom, dlatego AMS 
w porozumieniu z ZIKiT i MPK przy-
stosował kolejne wiaty do korzystania 
z bezprzewodowego internetu.

Do 2018 roku wymienionych ma zo-
stać 200 wiat, a w nowych lokalizacja po-
wstanie ich kolejne 100. (UMK)

Zgodnie z zaleceniami wojewody 
ZIKiT musi zlikwidować około 2 tys. 
miejsc parkingowych. Najwięcej ubędzie 
ich w strefie P8, czyli części Krowodrzy, 
najmniej w strefie P6V (Królewska - 
Racławicka - Wrocławska - Prądnicka 
- Kamienna - Słowackiego).

W marcu tego roku została przepro-
wadzona kontrola miejsc parkingowych 
w Krakowie. Wykazała ona wiele uchy-
bień w rozmieszczeniu wyznaczonych 
miejsc. W wielu z nich nie zostawiono 
przepisowej odległości na chodnik, czy-
li 2 m (w sytuacjach wyjątkowych 1,5 
m). Ze względu na nieprawidłowości 
szczególnie w obrębie Kazimierza, do 
tej pory zlikwidowano tam już ok. 100 
miejsc parkingowych. 

W styczniu zostanie przygotowana 
korekta projektu organizacji ruchu dla 
wszystkich stref SPP, następnie założe-
nia zmian zostaną przedstawione radom 
dzielnic. ZIKiT zapewnia, że ustalenia 
powinny być znane w lutym, a na prze-
łomie marca i kwietnia wdrażane. (UMK)

Od stycznia zmiany w parkowaniu

Pomoc 
dla rodzin 
z dziećmi

24 listopada br. zostało otwarte 
Miejskie Centrum Informacji Spo-
łecznej. Od stycznia 2017 r. przy al. Da-
szyńskiego 22 w Krakowie mieszkańcy 
miasta będą mogli bezpłatnie uzyskać 
informacje o wszelkich formach pomo-
cy świadczonych dla rodzin z dziećmi 
i dorosłymi osobami niepełnosprawny-
mi zarówno w kwestii opieki zdrowot-
nej, edukacji, transportu, pracy, dostęp-
nych form wsparcia (psychologicznego, 
rzeczowego, finansowego, poradnictwa 
prawnego oraz nowych usług odciąże-
niowych), jak również dostępności ofert 
kulturalnych i sportowych.

Projekt finansuje Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 
w ramach programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.

 (UMK)FOT. ZIKIT
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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

ul. Okulickiego 51

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

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

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

Supermarket Internetowy

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

Hojność polega nie na tym, by dawać dużo, ale na tym, by dawać w odpowiedniej chwili.
 Jean de La Bruyère
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POZIOMO:
 2)  obfity, cieszy rolnika
 4)  pracz wśród zwierząt
 7)  może być strusie
 8)  ubezpiecza alpinistę
 9)  w popularnym powiedzeniu - 

czepia się psiego ogona
11)  masa opakowania
13)  jaskinia, pieczara
15)  21 w kartach
18)  symbol władzy królewskiej
19)  lalka, manekin
20)  szybka, cięta odpowiedź
24)  gąsienicowy pojazd ubijający 

śnieg na stoku
27)  chrząstka w kolanie
30)  siły zbrojne państwa
31)  waga
32)  upomnienie, reprymenda

PIONOWO:
 1)  klatka filmowa
 2)  rybacki albo handlowy
 3)  numer identyfikacji podatkowej
 4)  część meczu siatkarskiego
 5)  budowy lub zabaw
 6)  drogowy przy szosie
10)  tama na rzece
12)  polecenie w wojsku
13)  węgierskie imię męskie
14)  może być podwodny
16)  nabycie towaru
17)  niepokój, lęk
21)  mityczny lotniarz, syn Dedala
22)  dawna cywilna milicja
23)  lek z wieloryba
25)  Muhammad, słynny bokser
26)  w menu Chińczyka
28)  wykres pracy serca
29)  partner lalki Barbie
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 09.12.2016 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania 2-godzinne bilety

do PARKU WODNEGO w Krakowie

Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl

*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu


