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Targi Bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie

lędniczych. Początek o godz. 11.30
przy Barbakanie.
– 17 grudnia godz. 12.00 – prezydent Miasta Krakowa wraz z Metropolitą Krakowskim spotkają się
z mieszkańcami Krakowa i turystaczy słodkich, świątecznych łakoci. Jak
mi na tradycyjnym Opłatku Prezyco roku na targach gości tradycyjne stanowisko Poczty Polskiej, gdzie można
denckim,
nadać świąteczne kartki i listy, a przy – 24 grudnia godz. 12.00 – przy pookazji uzyskać okolicznościowy stemmniku Adama Mickiewicza odbędzie się pokaz „Dziadów Polskich”
pel wydany specjalnie z okazji Targów
według inspiracji Wieszcza,
Bożonarodzeniowych.
W ramach targów odbędzie się wie- – 26 grudnia od godz. 14.00 – przy
le wydarzeń im towarzyszących. Ciepomniku A. Mickiewicza odbędzie
kawsze z nich to:
się wspólne kolędowanie.
– 6 grudnia godz. 17.00 – Rynek
Dopełnieniem zimowej przemiany
Główny – Mikołajki na 142-lecie Krakowa jest 6 rzeźb świetlnych LajkoMPK S.A.,
nika, które spotkać można w różnych
– 7 grudnia godz. 10.00 – przy po- punktach miasta oraz utrzymane w stymniku A. Mickiewicza spotkają się lu vintage i kolorach miasta, zawieszoCENTRUM
DERMATOLOGII
CENTRUM
twórcy
szopek,
skąd około godz.
ne nadALERGIKA
głowami spacerujących ozdoby.
ogólna i estetyczna
testy skórne
12.00dermatologia
wyruszy
Korowód
Szopek,
W
części
z nich zamocowane są poddermochirurgia
spirometria
– 16
grudnia
– (laser
najbarwniejszą
świetlane
depilacja
medyczna
Light Sheer Duet) imodczulanie ryciny, przedstawiające Kraprezą Targów będzie Korowód Ko- ków na przełomie wieków, w innych
lędniczy, w którym weźmie udział pojawiają się elementy inspirowane
Kraków, ul. Miłkowskiego 3 (budynek Colosseum)
około 25 autentycznych amator- płatkami śniegu.
& 12 263 00 39, 504 229 422
skich folklorystycznych grup ko(UMK, red)

Poczuj magię Świąt
W Krakowie można już poczuć
magię świąt. W sobotę 25 listopada na
Rynku Głównym oficjalnie rozpoczęły
się tradycyjne Targi Bożonarodzeniowe. Nawiązują do handlowych tradycji Rynku Głównego i od ponad ćwierćwiecza na stałe wpisały się w pejzaż
przedświątecznego Krakowa. Są idealną okazją nie tylko do kupienia świątecznych wyrobów, ale także do wzięcia
udziału w licznych wydarzeniach towarzyszących.
ul. Raciborska 17, Kraków
W tym roku w około 80-ciu kioTEL. 12/ 658 52 28; 606 914 950
skach handlowych i gastronomicznych
e-mail: biuro@pzuruczaj.pl
zaprezentują swój towar kupcy zarówpn.,wt. 10-18; śr., czw., pt. 12-19
ŻALUZJE
ROLETY
no z Polski,
jak i z Litwy, Ukrainy,
Słowacji,MOSKITIERY
Holandii, Węgier, FOLIE
Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie
mogło także zabraknąć stoisk z polskiUWAGA!
mi potrawami z grilla, pierogami weZmiana lokalizacji biura PZU w Pasażu Ruczaj dług staropolskich receptur, tradycyjwejście z tarasu od ulicy Szuwarowej
nej beczki z „Grzańcem galicyjskim”

PASAŻ RUCZAJ

www.pzuruczaj.pl

PROMIS

www.nowomed.pl

ZAWSZE
W DOBREJ FORMIE
ZAWSZE
Nie czekaj z postanowieniami do Nowego Roku i zacznij już teraz!
W DOBREJ
FORMIE
POSTAW
NA
SIEBIE
- Próbny wraz z analizą składu ciała!
Zadzwoń
i umów się
na Darmowy
Trening
ZYSKAJ DWA MIESIĄCE
Mrs.Sporty
Kraków-Mistrzejowice
W
CENIE
JEDNEGO!*
POSTAW
NA
SIEBIE -

Na hasło KROPKA odbierz 70% zniżki na Pakiet Startowy.

Klub Mrs.Sporty, ul. Xxx 1, Tel. 1234 123456-78

os. Bohaterów Września 82, tel. 504 82 66 72, 505 22 56 37

ZYSKAJ DWA MIESIĄCE
W CENIE JEDNEGO!*

* Oferta ważna do 31.12.2017 dla pierwszych 30 klubowiczek.

Klub sportowy dla kobiet

KlubWWW.MRSSPORTY.PL
sportowy dla kobiet

Klub Mrs.Sporty, ul. Xxx 1, Tel. 1234 123456-78
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Magazyn Dzielnicy XIV – Czyżyny
Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny

os. Dywizjonu 303 nr 34, tel.: +48 12 647-61-64, fax: +48 12 647-15-66
Biuro czynne: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek 9.00 – 17.00,
		
środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek: 8.00 – 12.00
e-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl, www.dzielnica14.krakow.pl

Dzielnica XIV Czyżyny ma nowy Zarząd

Powołany ponad podziałami jako próba zażegnania konfliktu wewnątrz Rady
We wrześniu Rada Dzielnicy XIV powołała nowy Zarząd. Była to próba
zażegnania konfliktu wewnątrz Rady, który negatywnie wpływał na jej działanie i stawał się tematem spekulacji prasowych. Nowy Zarząd został powołany
ponad podziałami, większość członków jest bezpartyjna. W jego skład weszły
osoby, które do tej opowiadały się po różnych stronach konfliktu, a które zadeklarowały wolę współpracy dla dobra mieszkańców.
– Najważniejszą rzeczą jest zakończyć trwające niesnaski – deklaruje nowo wybrana przewodnicząca Anna Moksa. – Utrudniają one pracę Rady, a tym samym
szkodzą mieszkańcom, którym powinniśmy służyć. Dlatego zaproponowałam pracę
w Zarządzie osobom, które są gotowe współpracować ze wszystkimi radnymi dla dobra ogółu. Mam nadzieję, że wszyscy będą pamiętać o starej prawdzie, że zgoda buduje.
Zarząd Rady Dzielnicy XIV tworzą: Anna Moksa – przewodnicząca, Marta
Tatulińska – zastępczyni przewodniczącej, Regina Zadęcka, Weronika Szelęgiewicz i Michał Franczyk – członkowie Zarządu.
Anna
Moksa
Ma 60 lat.
Urodziła
się
i mieszka w Krakowie, a na osiedlu Czyżyny od
1983 roku. Mężatka, ma jedno
dziecko. Ukończyła
Szkołę
Podstawową nr 91 i III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Krakowie. Od 1976 roku pracuje
w charakterze pracownika umysłowego,
obecnie na stanowisku starszego inspektora w spółce komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. W 2007 roku za wzorową
pracę wyróżniona listem gratulacyjnym przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Od lat
działała społecznie na rzecz społeczności lokalnej. Pełniła funkcję przewodniczącej Społecznego Komitetu Budowy
Kanalizacji os. Czyżyny, była też w za-

rządzie Społecznego Komitetu przyłączy sieci c.o., Komitetu Budowy Kanalizacji Burzowej, dróg i chodników os.
Czyżyny. Radna czterech kadencji, pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, pracująca w komisjach:
Mieszkalnictwa, Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Od września 2017 roku przewodnicząca
Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
Marta
Tatulińska
Mama dwóch
chłopców, ekonomistka i przedsiębiorca, krakowska
aktywistka i społeczniczka. Doktorantka Wydziału Zarządzania
i
Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie w oświacie” na UJ

oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiowała
również na międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Terenów Zieleni
Akademii Rolniczej i Politechniki Krakowskiej.
Bezpartyjna, aktywistka społeczna w obszarze zarządzania krakowską
oświatą i wsparcia rodziców w placówkach samorządowych. Założycielka
i Przewodnicząca krakowskiego Forum
Rad Rodziców. W obecnej kadencji, jako
radna Czyżyn była przewodniczącą Komisji ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, wiceprzewodniczącą
Komisji Edukacji, a także członkinią
Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami oraz Komisji Rewizyjnej.
Obecnie, po rekonstrukcji Zarządu jest
zastępcą przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny.
Weronika
Szelęgiewicz
Urodzona
w Kłodzku na
Dolnym Śląsku,
od ponad 20 lat
mieszka w Krakowie, a od 13
lat w Czyżynach.
Absolwentka filologii polskiej na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Mężatka,
jest matką dwójki dzieci. Zawodowo
pracuje, jako nauczyciel języka polskiego.
Autorka książek dla dzieci. Bezpartyjna.
Związana ze środowiskiem krakowskich
aktywistów. Za priorytetowe działania
uznaje: aktywizację mieszkańców, walkę

o wysoką jakość samorządowej edukacji,
ochronę mieszkańców przed niekontrolowaną zabudową, ochronę zielonych terenów rekreacyjnych, budowę placów zabaw i dbanie o istniejące. W poprzedniej
kadencji pracowała w Komisji Edukacji
(jako wiceprzewodnicząca) i Komisji ds.
redagowania „Echa Czyżyn”. W tej kadencji była przewodniczącą Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego, pracowała ponadto w komisjach: Edukacji i ds. redagowania „Echa Czyżyn”. W obecnym
Zarządzie odpowiada za Budżet Obywatelski oraz za koordynację prac „Echa
Czyżyn”i dzielnicowej kolumny w „Głosie Nowej-Huty”.

Z ramienia Zarządu odpowiedzialna
była wówczas za oświatę (w tym nadzór
nad inwestycjami realizowanymi w placówkach oświatowych), promocję, łączność z mieszkańcami oraz służbę zdrowia. W obecnej kadencji pełniła funkcję
przewodniczącej Komisji Edukacji, jest
także członkiem dwóch komisji: Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od września 2017 roku jest członkiem Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny.

Regina
Zadęcka
Wykształcenie wyższe, magister
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej,
terapeuta logopedyczny. Nauczyciel
dyplomowany w Szkole
Podstawowej nr 155 na osiedlu 2 Pułku
Lotniczego 21, gdzie pełni też funkcję
Społecznego Inspektora Pracy. Mieszka przy ulicy Fr. Wężyka. Bezpartyjna.
Uczestnik Okrągłego Stołu Edukacyjnego przy Prezydencie Miasta Krakowa, który opracowywał Strategię Rozwoju Edukacji dla Miasta Krakowa na
lata 2012– 2020. Członek i założyciel
Porozumienia Dzielnic Nowohuckich.
Była członkiem Zarządu Dzielnicy XIV
Czyżyny trzech poprzednich kadencji.

Michał
Franczyk
Urodzony 31 lipca 1985
roku w Krakowie.
Mieszka w Czyżynach. Maturę
zdał w XI Liceum
Ogólnokształcącm im. Marii
Dąbrowskiej. Po
ukończeniu klasy o profilu matematyczno – informatycznym i zdaniu egzaminu
maturalnego z rozszerzoną matematyką
kontynuował edukację na Uniwersytecie
Ekonomicznym na kierunku Informatyka i Ekonometria – specjalność Zarządzanie Informacjami. Ukończył również
studia podyplomowe nt. Zarządzanie
Operacyjnego w Polish Open University w Krakowie. W wolnych chwilach
zwiedza Małopolskę na rowerze oraz
biega w Parku Lotników Polskich. Aktywista miejski, założyciel Fundacji na
rzecz Rozwoju Parku Lotników Polskich
www.ParkLotnikowPolskich.pl, a także jeden z inicjatorów powstania Parku
(RDXIV)
Stacja Wisła na Zabłociu.

którzy odnoszą liczne sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych, z pewnością lekcje na
basenie będą dla nich atrakcyjne. Zdaję sobie
sprawę, że budowa może być uciążliwa dla
okolicznych mieszkańców, ale mam nadzieję, że nam to wybaczą. Przecież basen będzie
służył całej lokalnej społeczności.

Basen to ogromny sukces wszystkich
mieszkańców Czyżyn, a zwłaszcza społeczności szkolnej SP 155, która od początku wykazywała ogromną determinację
w staraniach o tę tak ważną dla Dzielnicy
XIV inwestycję. 
Wojciech Krzysztonek
radny Miasta Krakowa

Na osiedlu 2 Pułku Lotniczego przy Szkole Podstawowej nr 155

W Czyżynach powstanie basen
To już pewne. Po wieloletnich staraniach mieszkańcy Czyżyn doczekają się
nowoczesnego, krytego basenu. Obiekt
stanie przy Szkole Podstawowej nr 155
na os. 2 Pułku Lotniczego. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana,
następnym etapem są już prace budowlane. Realizatorem zadania w imieniu
miasta jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Budynek pływalni będzie miał formę
prostopadłościanu o wymiarach w rzucie 21 m x 63 m. W płaskim dachu wykorzystane zostaną rozwiązania energooszczędne tj. kolektory słoneczne służące
do ogrzania wody użytkowej oraz rekuperacje ciepła z powietrza wywiewanego.
Hala basenowa z niecką basenową będzie
posiadać wymiary 25 m x 16 m, głębokość
od 1,8 m do 1,2 m z zapleczem technologicznym oraz sanitarnym specjalnie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

W hali znajdzie się basen rekreacyjno-sportowy o wymiarach 5 m x 6 m i głębokości od 1,2 m do 0,8 m idealny zarówno
do nauki pływania, jak i treningów. Basen
ma bowiem spełniać wymogi obiektu, na
którym będą mogły być organizowane
zawody pływackie. W projekcie pływalni przewidziany jest też moduł basenowy
Spa, zawierający wannę jaccuzi oraz brodzik dla dzieci z atrakcjami i zabawami
wodnymi, jak również salka gimnastyczna – przeznaczona do zajęć fitness, nauki
tańca, rytmiki itd.
Przypomnijmy, budowa basenu
w Czyżynach miała rozpocząć się już
w 2012 roku. Niestety ze względu na ówczesny kryzys finansowy, mimo prawomocnego pozwolenia na budowę, realizacja tej inwestycji została przez radnych
miasta przesunięta w czasie. Ograniczono
się tylko do budowy basenu przy ZSOS
nr 1 na os. Handlowym 4. W obecnej ka-

dencji (2014-18) udało się wznowić działania w tej sprawie. Złożona przeze mnie
poprawka do uchwały została przyjęta
przez prezydenta Krakowa i Radę Miasta
Krakowa, dzięki czemu w tym roku przygotowana została dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu. Choć postępowanie wyłoniło ofertę (na kwotę prawie
24 mln zł), która znacznie przekraczała
środki finansowe przeznaczone na ten
cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej
(15,5 mln zł), to radni stanęli na wysokości
zadania i na wniosek prezydenta dołożyli
brakujące środki finansowe, co umożliwiło podpisanie z wykonawcą umowy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 155
Anna Kurek nie kryje radości: Basen przy
naszej szkole to bardzo długo oczekiwana
inwestycja. Pomoże nam uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego, wszyscy nasi
uczniowie będą mogli z niego korzystać. Nasza szkoła rozwija pasje sportowe uczniów,

www.kropka-gazeta.pl
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Co? Gdzie? Kiedy?

W dawnym hotelu Cracovia

Wystawa architektury
z czasów PRL-u
24 listopada w dawnym hotelu
Cracovia odbył się wernisaż wystawy
„Odwilż ‚56 - Cracovia ‚65. Wystawa
architektury Witolda Cęckiewicza”.
Ekspozycję będzie można oglądać do
21 stycznia 2018 r. Jest to wyjątkowa
opowieść o największych osiągnięciach
znanego architekta, ukazanych na politycznym i społecznym tle dwóch dekad,
następujących po odwilży 1956 roku.
Po wydarzeniach października 1956
roku architekci zerwali z socrealizmem
i zwrócili się w stronę form nowoczesnych. Ten przełom jest punktem wyjścia
wystawy zorganizowanej w gmachu dawnego hotelu Cracovia (obecnie Oddziału
Muzeum Narodowego w Krakowie).

Główną osią pokazu będą dokonania Witolda Cęckiewicza – jednego
z najważniejszych architektów polskiego, powojennego modernizmu. Cęckiewicz w 1965 roku zaprojektował hotel
Cracovia, zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury
lat 60.
Wystawa w Cracovii to wielowątkowa narracja pokazująca architekturę w kontekście realiów PRL-u
lat 50. i 60.
Więcej informacji na stronie Muzeum Inżynierii Miejskiej (www.mim.
krakow.pl).
(UMK, red)

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

■

28 grudnia godz. 19.00 - Kościół Miłosierdzia Bożego (os. Na Wzgórzach 1a)
KONCERT KOLĘD z cyklu Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich. Wystąpi Martin Sturm - organista, improwizator i kompozytor.
Wstęp wolny.
29 grudnia godz. 19.00 - Kościół Matki Bożej Pocieszenia (Bulwarowa 15a)
PIOSENKI ŚWIĄTECZNE – ROBERT KASPRZYCKI Z ZESPOŁEM - koncert z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Więcej
informacji o cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! można znaleźć na stronie
projektu: www.nhdn.pl. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w grudniu w:
Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Zgody 1), Biurze Poselskim Posła Ireneusza Rasia (os. Złotej Jesieni 6/34), Punkcie Informacji Miejskiej
(ul. św. Jana 2).

KLUB 303

Freepik.com

■

KUPIĘ MIESZKANIE
Do remontu,
zadłużone,
z komornikiem

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.

GOTÓWKA!
 537-837-557

■

ZŁOTA RĄCZKA - warsztaty konstruktorskie dla Ojców z synami - specjalnie dla nich stworzona zostanie męska przestrzeń, gdzie będą mogli wspólnie
popracować i stworzyć coś niesamowitego. Zajęcia pod okiem „złotej rączki”,
która zawsze będzie służyć radą i wcześniej instruować, co i jak należy wykonać.
Terminy zajęć z tego cyklu:
– 6 grudnia godz. 18.30-20.00
– 13 grudnia godz. 18.30-20.00
■ 11 grudnia godz. 15.00-15.45
GIMNASTYKA Z BRZUSZKIEM I MALUSZKIEM – gimnastyka dla kobiet w ciąży i po porodzie z niemowlakiem. W programie zajęć: ćwiczenia wzmacniające mięśnie, ćwiczenia oddechowe przygotowujące do porodu, ćwiczenia BPU
po porodzie oraz seria ćwiczeń wzmacniających i rozciągających mięśnie, korygujących ewentualną nadwagę, kształtujących sylwetkę sprzed porodu.
■ DOGOŃ PEGAZA – międzypokoleniowe kreatywne zajęcia dla dzieci 6-9
lat i ich opiekunów. Zajęcia w ramach cyklu Dogoń Pegaza podzielone są na
różne aktywności (Cyrk, Gry podwórkowe, Muzyka, Duo-akro) i wszechstronnie rozwijają dzieci, a dzięki udziałowi w zajęciach rodziców lub opiekunów
dają możliwość wspólnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie i nabycia nowych umiejętności. Terminy zajęć z tego cyklu:
– 11 grudnia godz. 17.00-18.30 – temat warsztatów: „Z rodzicem do cyrku”
– poprowadzą je Tomasz Krawczyk i Patryk Janus.
– 18 grudnia godz. 17.00-18.30 – temat warsztatów: dawne i współczesne
zabawy podwórkowe, poprowadzi je Aleksandra Łukawska.
■ 15 grudnia godz. 17.00-20.00
ZABAWA: WARSZTATY ANIOŁKOWE - w programie imprezy wspólne kolędowanie, warsztaty dla dzieci i rodziców z przygotowywania ozdób świątecznych oraz spotkanie ze specjalistą poświęcone świątecznej diecie. Spotkanie
poprowadzi – Karolina Mlak, edukator żywieniowy w „Zdrowo jemy, zdrowo
rośniemy”. Podczas spotkania rodzice wspólnie z dzieciakami przygotują świąteczne przekąski, oraz dowiedzą się kilku ciekawostek na temat żywienia dzieci
i wzmacniania ich odporności przed zimą.

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

■

■

9 grudnia godz. 14.00-18.00
7. CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA. W programie warsztaty: ozdabiania pierników, tworzenia: stempelków do papieru, drewnianej choinki, ozdób choinkowych, stroików świątecznych. Będzie też można wspólnie zbudować makietę
„Zimowa Kraina” oraz zrobić kartkę świąteczną dla bezdomnych krakowian
w ramach akcji „Podziel się pocztówką”. Wstęp wolny.
19 grudnia godz. 18.00 - ARTzona OKN, os. Górali 4
DZISIAJ W BETLEJEM. NOWOHUCKA KOLĘDA 2017. Norwid
i Przyjaciele. Premierowa prezentacja nagrania oraz wideoklipu nowohuckiej
kolędy w aranżacji Filipa Żeglenia. Projekt zrealizowany przy wsparciu Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Szczegóły: www.artzona.okn.edu.pl.

Kino Studyjne Sfinks
■
■
■

os. Górali 5, tel. 12 644 24 65, kinosfinks.pl

Wtorki (dwa razy w miesiącu) godz. 11.30
SEANS Z MALUSZKIEM: dopołudniowe projekcje filmów dla rodziców
wraz z małymi dziećmi na sali. Bilety: 10 zł.
Wtorki godz. 14.30 – KLUB FILMOWY SENIORA: projekcie filmów
z bieżącego repertuaru kina dla seniorów (60+). Bilety: 10 zł.
DKF Kropka: seans dobrego kina z dyskusją, repliki festiwali, spotkania
z twórcami, happeningi, a także przeglądy filmów fabularnych, animacji i dokumentów. Bilety: 11 zł.
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Magazyn Dzielnicy XV – Mistrzejowice
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

Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna,
finansowa i materialna
Od 2009 roku Krakowskie Forum
Organizacji Społecznych KraFOS
realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej projekty
mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Priorytetem
Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych, w szczególności przemocą
w rodzinie.
Z pomocy świadczonej w ramach
projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez
względu na wiek, płeć, pochodzenie,
rasę, wyznanie etc.,

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny
charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto
pomoc świadczona jest przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.
Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez
e-mail oraz telefon).
FORMY POMOCY
prawna, mediacje
psychologiczna i psychoterapia
pomoc osoby pierwszego kontaktu

■
■
■

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 MIRAGE
■
■
■
■
■

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

6 grudnia godz. 10.00 – MIKOŁAJKI dla dzieci w wieku 2–5 lat. Obowiązują zapisy telefoniczne lub osobiste. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny.
7 grudnia godz. 16.00 – Akademia zdrowia i urody: spotkanie z konsultantkami kosmetycznymi dla pań pod tytułem Kolory w sylwestrowym makijażu.
Wstęp wolny.
8 grudnia godz. 15.30 – ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORÓW
z koła nr 15 PZERiI. Wstęp wolny za zaproszenia (do odbioru w Klubie).
11 grudnia godz. 10.00 – ZACZAROWANA BIBLIOTEKA: temat Magia Świąt – comiesięczne zajęcia edukacyjne dla maluchów, na których mogą
wysłuchać ciekawych baśni, bajek i opowiadań, a wraz z ich bohaterami poznawać otaczający ich świat. Wstęp wolny.
14 grudnia godz. 16.00 – SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE DLA SENIORÓW
Wstęp wolny z zaproszeniami (do odbioru w Klubie).

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

Klub Kuźnia
■
■
■
■
■
■

os. Złotego Wieku 14, tel. 12 648 08 86, www.kuznia.edu.pl

KONKURS NA BOŻONARODZENIOWĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ – dla dzieci do 13. lat , a także grup z przedszkoli, szkół, klubów, domów kultury. Regulamin, informacje: www.kuznia.edu.pl. Zgłoszenia prac do
15 grudnia.
8 grudnia godz. 18.30 – OD „WESELA” DO „WESELA”. KRAKÓW TEATRALNY. Wykład Anny Litak z Muzeum – Interaktywnego Centrum
Edukacji Teatralnej „MICET” przy Narodowym Teatrze Starym w Krakowie.
Szczegóły na stronie: www.biblioteka.kuznia.edu.pl. Wstęp wolny.
12 grudnia godz. 13.00 – ŚWIĄTECZNY KONCERT KOLĘD dla mieszkańców Mistrzejowic w wykonaniu Katarzyny Słoty-Marciniec przy akompaniamencie Piotra Kowala. Organizatorzy: Zarząd i Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice, Klub Kuźnia OKN
14 grudnia godz. 18.00 – OTWARTE WARSZTATY GRUPY LITERACKIEJ SYLABA. Wstęp wolny
16 grudnia, godz. 10:15-12:45 – RODZINKOWO. W programie m.in.
warsztaty, atrakcje, spektakl w wykonaniu Teatru „Maska”. Wstęp 1 zł. Zapisy
i Informacje: www.kuznia.edu.pl.
19 grudnia, godz. 18:00 – LITERACKI WTOREK: Omówienie najciekawszych wydarzeń literackich i bestsellerów wydawniczych 2017 r. Wstęp wolny.

■

■

pokrywanie kosztów:
– świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych,
przedmiotów ortopedycznych
– związanych z kształceniem
w szkołach publicznych lub realizacji obowiązku nauki poza
szkołą
– czasowego zakwaterowania
– żywności lub bonów żywnościowych
– zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifi-

■
■
■

kacje zawodowe oraz pokrywanie
kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
finansowanie okresowych dopłat
do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną,
elektryczną, gaz, wodę, opał
usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej
finansowanie przejazdów środkami
komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem spraw
Więcej informacji
na stronie internetowej www.krafos.pl

KONTAKT
Krakowskie Forum Organizacji
Społecznych KraFOS
Bolesława Komorowskiego 12,
30-106 Kraków
piętro VI, pok. 706
tel. (12) 421-22-88
pokrzywdzeni.krakow@op.pl

Remonty w Mistrzejowicach

W ramach pilotażowego programu „Nowa Huta Dziś!”
Do końca listopada przewidziano
zakończenie programu „Nowa Huta
Dziś!”. Jego celem była poprawa infrastruktury w pięciu nowohuckich dzielnicach poprzez realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Program
miał charakter pilotażowy. Była to forma partycypacji nowohucian we wskazaniu do naprawy chodników, dróg czy
modernizacji oświetlenia. Zadania dotyczyły obiektów usytuowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków lub na
gruntach oddanych w posiadanie zależne (najem, dzierżawa, użyczenie). Na
wszystkie wybrane zadania do realizacji
przewidziana była w sumie kwota 2 mln
zł, która została rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według kilku kryteriów kryteriów:
– 40 procent dla każdej dzielnicy
– 40 procent proporcjonalnie do liczby
stałych mieszkańców każdej dzielnicy

Ulica Jancarza - odcinek od pętli autobusowej
w kierunku osiedla Oświecenia
Fot. RDXV

–

20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością GMK lub terenów Skarbu
Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.
Dzielnica XV – Mistrzejowice otrzymała kwotę ponad 420 tys. zł. W listopadzie Zarząd Infrastruktury Komunalnej

i Transportu w Krakowie wykonał prace
remontowe zakwalifikowane przez Radę
Dzielnicy XV. Mieszkańcy Mistrzejowic
wykazali duże zainteresowanie, a wszystkie wskazane przez nich zadania spotkały
się z aprobatą radnych dzielnicy.
Wyremontowane zostały m.in. nawierzchnia ulicy Świdnickiej na osiedlu Tysiąclecia, ulica Jancarza (odcinek od pętli autobusowej w kierunku
osiedla Oświecenia), chodnik przy ulicy Jadźwingów – od skrzyżowania z ulicą Kruszwicką w kierunku osiedla Mistrzejowice. Wyrównano nawierzchnię
na wskazanym odcinku ulicy Sapiehy.
Wykonano także bezpieczne przejście
dla pieszych na ulicy Próchnika (skrzyżowanie z ulicą Hołdu Pruskiego). Poza
wymienionymi remontami drogowymi
zrealizowano także projekt, który zakładał wymianę 56 lamp oświetleniowych na
terenie Plant Mistrzejowickich.  (RDXV)

III Artystyczny Przegląd Przedszkoli z Dzielnicy XV ,,Na ludową nutę”

Udział wzięło siedem mistrzejowickich przedszkoli
22 listopada br. w Młodzieżowym
Domu Kultury im. A. Bursy na osiedlu
Tysiąclecia 15 w Krakowie odbył się
III Artystyczny Przegląd Przedszkoli
z Dzielnicy XV ,,Na ludową nutę”. Celem przeglądu jest rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym
folklorem, ludowszczyzną z różnych
regionów Polski. Organizatorem wydarzenia było Samorządowe Przedszkole
nr 64 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 z osiedla Oświecenia. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 7
placówek - Samorządowe Przedszkola nr: 64, 125 (os. Tysiąclecia), 131 (os.
Złotego Wieku), 148 (os. Tysiąclecia),
152 (os. Piastów), 177 (os. Kombatantów), 187 (os. Piastów). Przedszkolaki

zaprezentowały zabawy, tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski. Mali
uczestnicy przybliżyli wszystkim region
krakowski, śląski, lubelski, kujawsko –
pomorski, a nawet mało znany region

przeworski. Przegląd objęty był patronatem Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice,
która również zasponsorowała nagrody
dla wszystkich uczestników przeglądu.
Magdalena Sowa, Elżbieta Smalewska

Fot. RDXV

www.kropka-gazeta.pl
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Zdrowie i Uroda

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Dlaczego witamina D jest ważna dla zdrowia?
Witamina D nierozłącznie kojarzy
się ze słońcem. Ekspozycja na promienie
słoneczne to najłatwiejszy sposób na zapewnienie odpowiedniego jej poziomu,
gdyż skórze powstaje wówczas 7-dehydrocholesterol. Wiosną i latem zadanie
to jest ułatwione, chociaż korzystanie
z kremów z filtrem UV może zmniejszać
efektywność procesu produkcji witaminy D. Jesień i zima to okresy, gdy ograniczona ilość światła słonecznego docierającego do Ziemi oraz krótkie dni
przyczyniają się do powstawania niedoborów tej witaminy. W związku z tym,
w celu uniknięcia przykrych dla zdrowia
konsekwencji wynikających z braku odpowiedniej ilości witaminy D w organizmie, konieczna jest jej suplementacja.

Rola w organizmie

Witamina D ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wśród korzystnych
właściwości wymienia się między innymi utrzymanie właściwego stężenia
w osoczu krwi wapnia i fosforu, które
z kolei wpływa na układ kostny i pomaga zachować odpowiednią gęstość
kości. Witamina wpływa też na prawidłowe działanie układu nerwowego oraz
umożliwia prawidłową pracę układu
odpornościowego, ma działanie przeciwnowotworowe (hamuje namnażanie
komórek nowotworowych) i ma udział
w regulowaniu ciśnienia krwi. Ponadto znacznie poprawia wydolność osób
uprawiających sport.

Witamina D, a paradoks wapnia

Witamina D nasila wydzielanie
wapnia z kości, przez co pierwiastek ten
zaczyna wędrować w krwioobiegu i jego
stężeni zaczyna wzrastać. Pierwsze myśl
– genialnie, przecież wapń jest nam potrzebny i spełnia wiele ról w naszym organizmie. Otóż niekoniecznie. Paradoks
polega na tym, wapń bez odpowiedniego
transportera zamiast do kości trafia do …
tkanek miękkich, nasilając ich zwapnienie oraz tworzenie płytki miażdżycowej.

Aby temu zapobiec konieczne jest wzbogacenie witaminy D o witaminę K2, który pomaga trafić cząsteczką wapnia do
kośćca. Co więcej, pomaga też „rozpuścić” już te uprzednio zdeponowane
w tkankach miękkich, dzięki czemu ma
działanie anty-aterogenne.

Skutki niedoboru witaminy D

U niemowląt i dzieci niedobór
przyczynia się do powstawania krzywicy, natomiast u dorosłych powoduje osteomalację (rozmiękczenie kości)
i osteoporozę oraz zwiększa ryzyko złamań, ma też negatywny wpływ
na pracę mięśni i układu nerwowego. Osoby, które mają
braki tego związku, mogą borykać się ze stanami zapalnymi skóry, osłabieniem, pogorszeniem odporności czy
wypadaniem zębów. U mężczyzn niedobór witaminy D
może powodować problemy
z erekcją. Niski poziom witaminy D może być także
odpowiedzialny za powstawanie chorób autoimmunologicznych. Badania wykazały bardzo
częste istnienie niedoborów tego związku u osób cierpiących na chorobę Hashimoto. Podobnie rzecz się ma u osób,
które mają niedoczynność tarczycy.

Czy możliwy jest nadmiar witaminy D
w organizmie?

Trudno jest doprowadzić do zbyt
dużego stężenia tego związku, w sytuacji, gdy stosuje się zbilansowaną dietę
i nie dopuszcza do nadmiernej ekspozycji na słońce. Kłopoty mogą pojawiać się
tylko w przypadku znacznego przedawkowania suplementów i przyjmowania
ich bez konsultacji z lekarzem. W takiej sytuacji dochodzi do hiperkalcemii
i hipernatremii, które objawiają się zbyt
wysokim poziomem wapnia we krwi
oraz nadmiaru sodu w organizmie. Aby
dowiedzieć się czy poziom tego związku
jest odpowiedni, można wykonać bada-

Bezpłatne badania kolonoskopowe w „Żeromskim”

Rak jelita grubego –
zapobiegaj, lecz, badaj się
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie otrzymał
dofinansowanie z funduszy unijnych
w ramach Programu Profilaktyki Raka
Jelita Grubego u Osób po 50 Roku Życia i z Grup Podwyższonego Ryzyka
i wykonuje bezpłatnie badania kolonoskopowe. W ciągu dwóch najbliższych
lat zorganizuje ponad 20 spotkań poza
Szpitalem, podczas których lekarze, pielęgniarki, edukatorzy onkologiczny wyjaśnią pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, wytłumaczą na czym
polega badanie i dokładnie opowiedzą
o profilaktyce raka jelita grubego.
Projekt Europejskiego Funduszu
Społecznego wyróżnia od innych między innymi to, że pacjent może liczyć
na znieczulenie – przy braku przeciwwskazań lekarskich. W ramach
Programu zwracane są pacjentowi

pieniądze za przejazd na badania i z powrotem.
Program jest skierowany do osób,
które nie mają żadnych objawów, bo
właśnie takie osoby mogą mieć raka jelita grubego. Zazwyczaj, kiedy dowiadujemy się o chorobie, często jest za późno.
Anna Górska
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
Zainteresowani badaniem
kolonoskopii, mogą dzwonić
z pytaniami i rejestrować się na nr
tel. 12 622 93 51, 12 622 95 53
lub wysłać e-mail:
kolonoskopia@zeromski-szpital.pl.
Zarejestrować się można także
osobiście: os. Na Skarpie 66,
31-913 Kraków.

nia laboratoryjne. Badanie można wykonać o dowolnej porze dnia i nie jest
wymagane bycie na czczo.

Jak zadbać o odpowiedni poziom
witaminy D?

W okresie letnim jest o to najłatwiej. Ekspozycja na słońce powinna
wynieść minimum 15 minut dziennie,
w godzinach 10.00–15.00, przy odkrytych 18% ciała (odsłonięte nogi i przedramiona), bez użycia kremów z filtrem UV. W okresie jesienno-zimowym
(od września do kwietnia), gdy nie jest
to możliwe, właściwy poziom witaminy D może zapewnić odpowiednia dieta i suplementacja. Warto, aby znalazło się
w niej wiele gatunków ryb,
takich jak łosoś, dorsz, tuńczyk czy śledź. Znakomitym źródłem witaminy D
jest tran lub żółtka jaj. Jeśli
chodzi o suplementację, to
zanim ją podejmiemy warto
wcześniej sprawdzić poziom
tej witaminy i ustalić minimalny poziom we krwi niezbędnego dla naszych efektów treningowych lub zdrowotnych.
Suplementy dostępne są zazwyczaj
w postaci kapsułek, tabletek lub kropli.
Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem
będzie stosowanie witaminy D3 w kroplach stosowanych podjęzykowo lub
w kapsułkach z dodatkowym nośnikiem
tłuszczowym, unikajmy witaminy D zamkniętej w twardych tabletkach. Suplementy należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta. Istotne jest to, aby
tuż po posiłku, gdyż witamina D najlepiej wchłania się w tłuszczach.

Różnica między witaminą D, a D3

Określenie witamina D dotyczy tak
naprawdę grupy substancji. W jej skład
wchodzi między innymi witamina D3
(cholekalcyferol). Oprócz tego wyróżnia
się witaminę D1 i D2. Główną różnicę
stanowi budowa chemiczna. Witami-

WITAMINA D
W PRODUKTACH
SPOŻYWCZYCH
PRODUKT
węgorz świeży
śledź marynowany
śledź w oleju
dorsz świeży
gotowany/pieczony łosoś
gotowana/pieczona makrela
ryby z puszki (tuńczyk, sardynki)
żółtko jajka
ser żółty
mleko krowie

ZAWARTOŚĆ
WITAMINY D3
1200 j.m./100 g
480 j.m./100 g
808 j.m./100 g
40 j.m./100 g
540 j.m./100 g
152 j.m./100 g
200 j.m./100 g
54 j.m./żółtko
7,6–28 j.m./100 g
0,4–1,2 j.m./100 ml

na D3 występuje głównie w tłuszczach
zwierzęcych.

Witamina D, a solarium

Wiele osób uważa, że o odpowiedni poziom witaminy D można zadbać
w solarium. Produkcja tego związku
dokonuje się pod wpływem promieniowania UVB – niestety w większości solariów dostępne są lampy emitujące promieniowanie UVA, które w tym
celu jest bezużyteczne. Część gabinetów
posiada lampy emitujące promieniowanie UVB, jednakże jest ono dużo mniej
skuteczne dla wytwarzania witaminy D,
niż światło słoneczne, w związku z czym
trzeba by przebywać naprawdę długo
w solarium, co jest niezdrowe dla skóry i może spowodować mało estetyczny
efekt.

Płodność i ciąża, a witamina D

Niski poziom tego związku może
również powodować problemy z zajściem w ciąże, gdyż między innymi zostaje zaburzona wtedy gospodarka hor-

monalna. U mężczyzn niedobory mogą
powodować spadek liczby i ruchliwości
plemników, co przekłada się na obniżenie płodności.
Niedobór w ciąży może mieć negatywny wpływ zarówno na matkę, jak
i dziecko. W przypadku kobiety może
skutkować między innymi cukrzycą ciążową.U płodu może powodować zły rozwój układu kostnego, a także wpływać
na problemy także wtedy, gdy dziecko
będzie starsze – zwiększając na przykład
ryzyko wystąpienia alergii. Odpowiedni
poziom witaminy D jest także ważny dla
kobiet karmiących.

Witamina D w odchudzaniu

Odpowiedni poziom witaminy D
w organizmie w trakcie odchudzania
przyczynia się do bardziej efektywnego zrzucania zbędnych kilogramów. Jest
to spowodowane tym, że związek ten
przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej,
ogranicza jej odkładanie i stymuluje wydzielanie leptyny – hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie sytości. Suplementacja może być więc także pomocna
w przypadku walki z otyłością brzuszną.

Witamina D dla wegan i wegetarian

Wydawać by się mogło, że osoby rezygnujące ze spożywania mięsa ryb czy
jajek, mogą być narażone na niedobory
witaminy D. Jak jednak zostało wspomniane w poprzednich akapitach, pomimo spożywania dużej ilości tego typu
pokarmów, konieczna bywa dodatkowa
suplementacja. Biorąc pod uwagę fakty,
że najłatwiejszym sposobem na wytworzenie właściwego poziomu opisywanego związku jest ekspozycja na promienie
słoneczne, a dodatkowo można ją suplementować, osoby na diecie bezmięsnej
nie powinny mieć problemu z niedoborami. Należy przy tym zwrócić uwagę,
czy witamina D w postaci tabletek nie
ma pochodzenia zwierzęcego – w sprzedaży dostępne są suplementy w 100%
pochodzenia roślinnego.
Biovert
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Od 60 lat uczą dobrego smaku

Osiedla Kościuszkowskie, Niepodległości i Albertyńskie

Nowe Rady osiedli SM „Victoria” wybrane
W dniach 13-16 listopada br. odbyły się zebrania mieszkańców osiedli
należących do zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej „Victoria” tj. Kościuszkowskiego, Niepodległości i Albertyńskiego. Najważniejszym punktem
zebrań był wybór członków do Rad
Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej
„Victoria” na kadencję 2018 – 2020.
W porządku obrad Zarząd Spółdzielni
przewidział też punkt dotyczący spotkania mieszkańców z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, którego
celem było omówienie zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa na
terenie osiedli. Funkcjonariusze chętnie odpowiadali na pytania i potrzeby
mieszkańców.

W zebraniu mieszkańców osiedla Albertyńskiego, które odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 100, na zaproszenie władz Spółdzielni, uczestniczyli także przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce: Andrzej
Buczkowski (przewodniczący Zarządu), Magdalena Dziedzic (członek Zarządu) oraz Zdzisław Pawiński (przewodniczącego Komisji ds. Współpracy
ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi).
Wszystkie Rady osiedli Kościuszkowskiego, Niepodległości i Albertyńskiego rozpoczną swoją pracę od stycznia 2018 roku.
Marcin Permus
zastępca przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

17 listopada Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 z osiedla Złotej Jesieni
w Krakowie obchodził jubileusz 60-lecia działalności. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Matki
Bożej Królowej Polski (Arka Pana),
koncelebrowana pod przewodnictwem
proboszcza parafii ks. dr Jerzego Czerwienia. Po mszy, w budynku szkoły odbyła się część oficjalna obchodów, na
które przybyli licznie zaproszeni goście
m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, dyrektor Wydziału Edukacji UMK Anna
Korfel-Jasińska, radny Miasta Krakowa
Stanisław Rachwał, przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski, członek
Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i zarazem absolwent szkoły Piotr Serafin, a także dyrektorzy za-

Nie ma zgody, bo… są ładne

Fot. Marcin Permus

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce, który napisał już kilkanaście pism
w tej sprawie do różnych instytucji. –
Poza tym w miejsce tych starych kłopotliwych drzew można rozważyć nasadzenia
zastępcze innych roślin ozdobnych.
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego wydaje
jednak kolejne negatywne decyzje, argumentując to walorami estetycznymi
topól. W uzasadnieniu decyzji można
również przeczytać, iż korzenie drzew
nie mają wpływu na stan chodnika.
Marcin Permus

16. Zakończono je w 1969 roku, tak
iż rok szkolny 1969/70 nauczyciele
i młodzież powitali już w nowym, jasnym i przestronnym budynku. Szkoła
na mocy decyzji Krakowskiego Kuratora Oświaty i Wychowania z 1 września 1972 roku została przekształcona
w zbiorczy Zakład szkolny pod nazwą
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1,
w skład, którego wchodziły wówczas:
Technikum Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Zbiorcza oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. W czasie kolejnych lat rozrastała
się tak, aby sprostać nowym potrzebom
i wyzwaniom. Wizytówką i znakiem
rozpoznawczym placówki od ośmiu lat
jest corocznie odbywający się w marcu
Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. 
(red)
fot. archiwum ZSG nr 1 (facebook.com/pg/zsg.nr1)

Prezydent Miasta Krakowa docenił pracę Barbary
Brewczyńskiej, związanej ze szkołą od 40 lat,
a od 13 lat pełniącej funkcję dyrektora ZSG nr 1,
przyznając jej nagrodę specjalną. Z ramienia Rady
Dzielnicy XVI Bieńczyce w ramach uznania za dotychczasowe osiągnięcia otrzymała kosz kwiatów
oraz list gratulacyjny.

O wycięcie topól Rada stara się już dwie kadencje

Od kilku lat Rada Dzielnicy stara
się o usunięcie kilku topól rosnących
wzdłuż chodnika między kościołem
Arka Pana, a Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1 na osiedlu Złotej Jesieni. Wycięcie topól jest konieczne, by
przeprowadzić kompleksowy remont
zniszczonego chodnika.
Pierwsze starania w tej sprawie
podjęła już Rada poprzedniej kadencji.
Od początku obecnej kadencji (201418) o pilną naprawę chodnika wpływają kolejne wnioski zarówno mieszkańców dzielnicy, dyrekcji ZSG nr 1,
jak i proboszcza parafii. Podniesione
przez korzenie drzew nierówne płyty szczególnie niebezpiecznie są porą
jesienno-zimową, gdy leżą liście, bądź
nawierzchnia jest pokryta lodem. Korzenie drzew przechodzą przez fundamenty szkoły, wrastając w sieć kanalizacyjną i podłogę pobliskiej pizzerii.
Konary drzew stanowią też zagrożenie
podczas silnego wiatru.
– Ten wąski chodnik otoczony z dwóch
stron płotami stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla pieszych, bo łączy ulicę Fatimską z Obrońców Krzyża – wyjaśnia
Andrzej Buczkowski przewodniczący

przyjaźnionych szkół z Polski, Niemiec,
Austrii, Węgier i Słowacji, przyjaciele
oraz partnerzy szkoły. Poza gratulacjami dyrekcja, nauczyciele i absolwenci
mieli okazję do wspomnień.
Przypomnijmy, od 60 lat szkoła
nieprzerwanie kształci nowe pokolenia kucharzy i kelnerów, którzy opuszczając szkole mury podbijają świat
smakiem przygotowywanych potraw.
Powstała w 1957 roku z inicjatywy
Michała Osieckiego, dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych pn. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gospodarcza
i funkcjonowała, jako Wydział Gospodarczy o profilu gospodarstwo domowe
i zbiorowe przy tejże szkole, na osiedlu
Szkolnym 26. Z inicjatywy następnego dyrektora Zdzisława Dudy rozpoczęto prace budowlane nowego obiektu szkolnego na osiedlu Złotej Jesieni

Piętrowy tort z nadzieniem limonowo-pistacjowym podkreślił rangę jubileuszu i zdolności
cukierniczych uczniów „Gastronomika”.
Na gości czekały też inne przygotowane
przez nich kulinarne specjały, jak roladki
z dziczyzny czy spaghetti z marchewki.

Przyjęcie na
240 osób?
Dla kelnerów
z ZSG nr 1 to
nie problem,
czego dali
dowód podczas
Jubileuszu
60 lecia Szkoły.
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Sylwester w Krakowie

Cztery miejsca, cztery sceny
Znamy szczegóły tegorocznego „Sylwestra w Krakowie”.
Odbędzie się on aż w czterech miejscach i na czterech scenach.
W ubiegłym roku krakowianie powitali Nowy Rok bawiąc
się wspólnie przy scenach na Rynku Głównym w Podgórzu
i Nowej Hucie. Nowa formuła „Sylwestra w Krakowie” wzbudziła wiele emocji i została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców stolicy Małopolski.
– W ostatnią noc bieżącego roku mieszkańców zaprosimy na
cztery różne imprezy, które wspólnie stworzą „Sylwester w Krakowie” – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. –
Dzięki różnorodności, każdy znajdzie coś dla siebie i to często bardzo
blisko swojego domu. Miłośników psów, kotów i innych zwierząt
ucieszy na pewno informacja, że po raz kolejny zrezygnowaliśmy
z pokazu pirotechnicznego. Jestem pewny, że po raz kolejny krakowianie będą się wyśmienicie bawić podczas „Sylwestra w Krakowie”
– zaznacza.

Rynek Główny

Podczas „Sylwestra w Krakowie” Rynkiem Głównym zawładną kobiety. Naprzeciw Wieży Ratuszowej stanie scena, na
której wystąpią: Kasia Moś, znana doskonale publiczności choćby z reprezentowania Polski w finale konkursu Eurowizji czy występów w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz Bovska,
która swoim debiutanckim „Kaktusem” podbiła serca słuchaczy,
a drugim krążkiem „Pysk” podtrzymała swoją pozycję jednej
z bardziej interesujących polskich artystek młodego pokolenia.
Sylwestrowy krakowski koncert gwiazdy wieczoru – Natalii
Nykiel, która już rozkochała w sobie tysiące fanów – będzie jednym z dwóch specjalnych występów wokalistki poza trasą „Total
Tour 2017” promującą nową płytę.
Na finał zagra krakowska didżejka Olivia, doskonale znana
miłośnikom ambitnej muzyki klubowej zarówno w Polsce, jak
i za granicą.

TAURON Arena Kraków

Po raz pierwszy krakowianie będą mogli spędzać wspólnie
ostatnią noc roku w TAURON Arenie Kraków. Jako pierwszy
wystąpi tu zasłużony krakowski raper Szpaku wraz z Chory
Band. Następnie na scenie pojawi się ceniona formacja Rasmentalism, która zagra przekrojowy materiał ze swoich dotychczasowych albumów, a także przemyci utwory z nadchodzącej płyty
„Tango”. Po nich zgromadzona publiczność usłyszy duet Łona
i Webber,który przy wsparciu zespołu The Pimps wykona z pew-

Fot. materiały prasowe / KBF

nością swój hit „Błąd”. Zabawę sylwestrową rozkręci też zapewne Ten Typ Mes – od albumów warszawiaka cieplej przyjmowane są tylko jego koncerty, więc z pewnością w TAURON Arenie
Kraków atmosfera będzie gorąca.

Rynek Podgórski

Gospodarzem imprezy na Rynku Podgórskim będzie Wojciech Pijanowski, który zadba nie tylko o szczęśliwe przywitanie Nowego Roku, ale i zapewni uśmiech fortuny mieszkańcom
stolicy Małopolski na cały 2018 rok. Zanim popularny prezenter przedstawi największe przeboje dla starszych i młodszych,
raper L.U.C wraz z Krystyną Prońko udowodnią, że muzyka
łączy pokolenia. Ułatwi im to Boba Jazz Band: jeden z najlepszych polskich zespołów wykonujących tradycyjny, niesamowicie swingujący jazz.

Aleja Róż

Swingująco i tanecznie będzie też w nowohuckiej alei Róż,
gdzie o rozruszanie publiczności zadbają Companions. Przed
i po koncercie o uwagę publiczności powalczą Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i Michał Wasilewski, znany jako DJ Vasil. Stoczą oni „didżejską bitwę na utwory”,
prezentując taneczną muzykę rozrywkową różnych pokoleń.
Tradycyjnie wstęp na wszystkie wydarzenia „Sylwestra
w Krakowie” jest darmowy. Do TAURON Areny Kraków obowiązują jednak bezpłatne wejściówki dystrybuowane w serwisie Evenea.pl. Pierwsza pula już jest dostępna, a kolejne pojawią
się w serwisie 14 i 27 grudnia.
(UMK)

Bezpłatne porady prawne

W przyszłym roku w 31 punktach
W 2018 r. adwokaci i radcy prawni świadczyć będą nieodpłatną pomoc
prawną w 31 punktach rozlokowanych
na terenie Krakowa – Gmina Miejska
Kraków podpisała w tej sprawie porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych.
Z wiedzy i doświadczenia prawników za
darmo będą mogli skorzystać mieszkańcy, którym status materialny lub sytuacja
życiowa uniemożliwiają wykupienie usług
prawniczych na wolnym rynku.
Na obszarze miasta zorganizowany
zostanie system obejmujący 31 punktów

nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego
15 punktów prowadzonych będzie przez
miasto i obsługiwanych przez adwokatów
zrzeszonych w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i radców prawnych zrzeszonych
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.
Prowadzenie pozostałych 16 punktów
powierzone zostanie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Pomoc prawna udzielana
będzie co najmniej cztery godziny jednego
dnia od poniedziałku do piątku.
Organizując system nieodpłatnej pomocy prawnej, miasto realizuje obowiązek

wynikający z uchwalonej w 2015 r. ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą uprawnieni do uzyskania pomocy to: młodzież
do 26. roku życia, rodziny wielodzietne,
seniorzy powyżej 65. roku życia, osoby
korzystające z pomocy społecznej, weterani i kombatanci, osoby dotknięte klęską
żywiołową, katastrofą naturalną lub poszkodowane w wyniku awarii technicznej,
kobiety będące w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna ma charakter konsultacyjny, a jej zakres wyznacza
ustawa.
(UMK, red)

Lodowisko w Nowej Hucie

Działa już od 1 grudnia
1 grudnia uruchomione zostało lodowisko przed Nowohuckim Centrum Kultury (tuż obok Placu Centralnego), które będzie
doskonałą opcją spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Może
być ono również wykorzystywane do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego przez okoliczne szkoły podstawowe i gimnazja. To jedyne lodowisko na wolnym powietrzu w tej części Krakowa. Lodowisko czynne ma być aż do wiosny. Mobilne lodowisko
o powierzchni 800 m2 powstało dzięki finansowemu zaangażowaniu budżetu miasta Krakowa i wsparciu Zarządu Infrastruktury
Sportowej w Krakowie. Więcej informacji na www.nck.krakow.pl. Fot. materiały prasowe / UMK

Tramwaj do Mistrzejowic

Warunki użytkowania
budzą wątpliwości
Radni Miasta Krakowa wyrazili wiele wątpliwości związanych z budową linii szybkiego tramwaju do Mistrzejowic. Największe budzi formuła budowy
i użyczenia w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Trasa o długości 4,5 kilometra ma
przebiegać od ulicy Mogilskiej, ulicami
Meissnera, Lublańską, Dobrego Pasterza, Bohomolca do Mistrzejowic i tym
samym połączyć centrum miasta z Mistrzejowicami. Obecnie tramwaj do pętli
w Mistrzejowicach dojeżdża przez Bieńczyce, co trwa bardzo długo. Koszt inwestycji wynosi około 380 mln zł. W 2014
roku odbyły się konsultacje społeczne
i 62% mieszkańców poparło inwestycję.
Wg wstępnych założeń miałaby być gotowa w roku 2022 r.
Komisję Infrastruktury RMK odwiedzili przedstawiciele firmy konsultingowej pracującej dla Ministerstwa
Rozwoju. Firma przedstawiała sposób
budowy i użytkowania linii tramwajowej do Mistrzejowic. Głównym założeniem miałaby być budowa linii przez
prywatnego inwestora i sfinansowanie przez niego inwestycji na starcie.
Następnie Miasto w trakcie 20-letniej
umowy przekazywałoby uzgodnioną
wcześniej kwotę (ratę) inwestorowi za
przeprowadzone roboty oraz utrzymanie infrastruktury.

Radni mieli wątpliwości co do sposobu użytkowania linii, gdyż są dwie
propozycje przekazania inwestorowi obsługi torowisk. Pierwsza z nich zakłada
przekazanie tylko 4,5 kilometrowego
odcinka, druga zaś użyczenia pełnej linii tramwajowej. Pierwsza możliwość,
jest zapewne tańsza, jednak jest mniejsze prawdopodobieństwo, iż znajdzie się
firma, która będzie chciała zainwestować
tylko w tak mały fragment.
Najwięcej pytań radni zadawali właśnie o koszty inwestycji. Szacowana wartość to ok. 370 mln zł. Wynagrodzenie
inwertora (20-letnie użytkowanie) to
suma ok. 595 mln zł (w pierwszej wersji),
w przypadku drugiej propozycji może
wynieść nawet 1 mld 788 mln zł. Jednak jak zapewnił ZIKiT koszty Miasta
(w sytuacji, gdy nie skorzystałoby z partnerstwa publiczno-prywatnego) byłyby
porównywalne. Dodatkowo Miasto musiałoby w najbliższym czasie zrezygnować z innych, mniejszych inwestycji.
Na razie trwa etap rozmów i negocjacji. Partnerstwo publiczno-prywatne staje
się coraz częstszym systemem działań inwestycyjnych w samorządach. Związane
jest to z niewielkimi środkami w budżetach oraz coraz mniejszym dofinansowaniem unijnym. Stąd gminy szukają możliwości inwestycyjnych w PPP.

(UMK, red)

Premiera w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida

Przewodnik po Nowej Hucie
mniej znanej
Od czerwca do listopada organizowane były spacery i prelekcje, podczas
których mieszkańcy Krakowa, i nie tylko, poznawali nieoczywiste oblicza Nowej Huty. Wreszcie przyszedł czas na finał projektu „Alternatywny przewodnik
po Nowej Hucie”. 2 grudnia w Ośrodku
Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali
5 odbyła się premiera przewodnika, oraz
spotkanie przedstawicieli nowohuckich
inicjatyw i miejsc BarCamp.
Pokazano, że Nowa Huta jest miejscem nie
zwykłym i wyjątkowym pod
względem historycznym, przestrzennym
i społecznym. Niezwykli są też ludzie,
którzy Nową Hutę tworzyli i tworzą,
niejednokrotnie posiadający tożsamość
lokalną silniejszą niż mieszkańcy innych
dzielnic czy miast. Dlatego właśnie projekt i będąca jego podsumowaniem publikacja są swego rodzaju przewodnikiem
po czasie i przestrzeni, gdzie w rolę narratorów wcielają się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie,
którzy pracują na rzecz Nowej Huty, na
co dzień: pasjonaci, miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów.
„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” pod redakcją Jarosława Klasia
wydany został przez Ośrodek Kultury im.
C. K. Norwida. Opowiada o Nowej Hucie
rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny,
XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII

Kolumna przygotowana na podstawie materiałów otrzymanych z Urzędu Miasta Krakowa

Wzgó
rza Krzesławickie, XVIII Nowa
Huta. Z założenia nie rości sobie praw
do bycia opracowaniem kompleksowym,
często wręcz z premedytacją pomija wątki najbardziej znane i popularne. Ma być
raczej subiektywnym spojrze
niem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na
kartach tej książki przemierzamy z nimi
wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom
oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom.
Przewodnik adresowany jest przede
wszystkim do miesz
kańców Nowej
Huty i Krakowa, ale także do turystów
odwiedzających dzielnicę, dlatego w każdej części znajduje się streszczenie w języku angielskim. Publikacja w założeniu
miała mieć atrakcyjną, minimalistyczną
formę wizualną. Temu trudnemu zadaniu podołał Krzysztof Piła, któremu
zawdzięczamy opracowanie graficzne
przewodnika. Wydawca i autorzy mają
nadzieję, że publikacja przypadnie do gustu różnym odbiorcom i zachęci wszystkich, którzy po nią sięgną, do odkrywania
Nowej Huty na swój własny, niepowta
rzalny sposób.
Bezpłatne egzemplarze przewodnika można otrzymać od dnia premiery
w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida
oraz w wybranych lokalizacjach na terenie
Nowej Huty.Wersja elektroniczna dostępna będzie do pobrania na stronie Ośrodka
Kultury Norwida www.okn.edu.pl.
(UMK, red)
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Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, ale tylko ludziom
Alfred Adler (1870–1937) – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog
z charakterem można zaufać.
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł nowego filmu Woody Allena.
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 12.12.2017 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*)

Do wygrania miesięczny KARNET o wartości ok. 170 zł
do MRS.SPORTY – klubu sportowego dla kobiet,
os. Bohaterów Września 82, Kraków-Mistrzejowice
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

ŚWIĘTUJ Z NAMI 1. URODZINY!
Przyjdź na Dzień Otwartych Drzwi do Mrs.Sporty
Piątek, 15 grudnia od 9:00 do 18:00
W prezencie:
Darmowy Trening Próbny
Analiza składu ciała
Pakiet startowy za 0 zł
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną
Adres klubu na stronie 1

facebook.com/
kropkagazeta

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

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

POZIOMO:
2) używany do unieruchamiania
złamanych kończyn
4) internetowy odsyłacz
7) czynny sprzeciw
8) karczma z „Pani Twardowskiej”
9) krótka charakterystyka
11) piankowe ciastko
13) wywabi ją Vanish
15) lekceważąco o Angliku
18) pasza dla zwierząt
19) botaniczny lub zoologiczny
20) bzdura, absurd
24) cecha dodatnia, walor
27) mocarz, siłacz
30) sztuczne jezioro
31) pokarm, jedzenie
32) imitacja towaru
PIONOWO:
1) znana marka samochodów
2) piorun, grzmot
3) tatarski lub chrzanowy
4) wysoka piłka w tenisie
5) kurek na zlewem
6) „chlebowe” zboże
10) głupol, tuman, gamoń
12) wąsy lub broda
13) prezentacja
14) bezbarwna, przezroczysta masa
plastyczna
16) część Beskidów Zachodnich
17) solenizantka z 27 marca
21) zielona „wyspa” na pustyni
22) lekcyjna w szkole
23) boczna w kościele
25) poza linią boiska
26) w piosence, straciła przyjaciela
28) była waluta Włoch
29) odmiana, gatunek

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

Supermarket Internetowy

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

REKLAMA W GAZECIE
tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl
kalendarz wydań na: www.kropka-gazeta.pl

