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Aktualności miejskie: W Nowej Hucie poprawić się ma infrastruktura
21 października – wybieramy Sejmik, Radę Miasta i Prezydenta

Wybory samorządowe
W niedzielę, 21 października będziemy wybierać prezydenta Miasta
Krakowa, radnych Rady Miasta Krakowa oraz Sejmiku województwa małopolskiego. Natomiast 2 grudnia odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta
Krakowa. Aby wziąć udział w głosowaniu należy figurować w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków.

W rejestrze wyborców ujęte są osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa (wpisane „z urzędu”) oraz
osoby, które stale zamieszkują na terenie
Miasta, nie mają jednak w nim zameldowania na pobyt stały – takiego wpisu
dokonuje się na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej. Wniosek o dopisanie
do rejestru wyborców składa się w formie

str. 7

pisemnej w siedzibie urzędu właściwej
dla miejsca stałego zamieszkania, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40–18.00.
Dla Dzielnic XIV–XVIII (Nowa Huta)
w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UMK, os. Zgody 2.
Do wniosku należy załączyć: kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość; pisemną deklarację (podajemy w niej obywatelstwo
i adres stałego zamieszkania na terenie
Krakowa) oraz dokumenty potwierdzające stały meldunek.
Dokończenie na str. 5

21 października – wybory samorządowe 2018

Sejmik, Rada Miasta, Prezydent
– jak głosować?

Duet LiaitaDuo
Czas na szczyptę
przyjemnej muzyki!

Potrafimy stworzyć niepowtarzalny klimat
muzyczny, odpoczynek dla duszy, ale i wyzwolić
moc pozytywnej energii.
Gramy przeboje muzyki rozrywkowej, filmowej,
jak i klimatyczne piosenki przedwojenne.
Odnajdujemy się też w tradycyjnych melodiach muzyki
klezmerskiej, bałkańskich rytmach, ale i w namiętnym
argentyńskim tangu.
Repertuar dostosujemy do Twojego gustu muzycznego
i charakteru imprezy.
Chętnie sprawimy, by dzień Twojego ślubu miał
wyjątkową i niezapomnianą oprawę muzyczną. W czasie
obiadu weselnego zapewnimy gościom dobrą zabawę.
Wszystko w oryginalnych aranżacjach na skrzypce
i akordeon.

Czym jest samorząd terytorialny oraz jak głosować, aby nasz głos był ważny wyjaśnia
Kazimierz Barczyk – współautor reformy samorządowej, b. doradca J. Buzka ds. samorządu
terytorialnego.
Poradnik wyborczy str. 3

Ważne inwestycje w nowohuckiej oświacie

Sporo udało się zrobić, ale
jeszcze wiele pracy przed nami
▶

Rozmawiamy z Wojciechem Krzysztonkiem,
radnym miasta Krakowa

Rządowa reforma oświaty spowodowała, że ostatnie lata
były bardzo trudne dla wielu szkół. Jednak dzięki sporym
środkom z budżetu miasta udało się wiele dobrego zrobić
w nowohuckich placówkach oświatowych. Zrealizowaliśmy
szereg istotnych inwestycji.

Dokończenie na str. 3

Łukasz SĘK
Kandydat do
Rady Miasta Krakowa

Czyżyny, Mistrzejowice,
Wzgórza Krzesławickie

Sęk w tym,
żeby dobrze wybrać!

Liaitaduo@gmail.com
506 385 734
Chcesz poznać nas lepiej?
Zapraszamy na nasz fanpage!

miejsce
nr
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Lista nr 15

Sfinansowano ze
środków KWW Jacka
Majchrowskiego Obywatelski Kraków
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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

WYBORY

Dożynki dzielnicowe w Łęgu

Podziękowano Bogu za plony, a ludziom za trud

DO

RAD DZIELNIC

2 GRUDNIA 2018 R.
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

■

20 październik (sobota) godz. 16.00–19.00 – Aleja Róż
KONCERT PLENEROWY – NOWA HUTA DLA NIEPODLEGŁEJ
Koncert „Nowa Huta dla Niepodległej”, będzie głównym akcentem lokalnej części obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie trzygodzinnej imprezy zaprezentują się twórcy wywodzący się z Nowej Huty i związani z nowohuckim środowiskiem artystycznym, działający też przy Klubie 303
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Na koncert zaprasza Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski. Wydarzenie podsumuje efektowny pokaz ogniowo-akrobatyczny, w którym wykorzystana zostanie symbolika patriotyczna.

KLUB 303
■

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

ZAJĘCIA W RAMACH KLUBU RODZICÓW
Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę
Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka (płacą 0,5 zł). Zajęcia dofinansowane
ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach
wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
24 październik godz. 17.00–18.30
JESIENNE ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE
Podczas kolejnego spotkania, prowadzonego przez Elżbietę Chowaniec,
uczestnicy w przerwach od zabaw tanecznych i śpiewu, zajmą się wykonaniem
jesiennego, ciastolinowego lasu, a także zaczarowanego obrazu z kawałków kolorowej bibuły i odrobiny wody. Zapisy na zajęcia do 19 października. Ilość
miejsc ograniczona.

25 październik godz. 10.00–12.00
WOLNA STREFA RODZICA I DZIECKA
Spotkanie integracyjne rodziców, opiekunów i dzieci. Uczestnicy spotkania
mogą skorzystać z sali zabaw lub „sali sportowej” – z tunelem, piankowym torem
przeszkód i innymi przyrządami zabawowymi. Zapisy na zajęcia do dwóch dni
przed terminem.
28 październik godz. 15.00–16.30
TRALALANDIA
Podczas kolejnego spotkania z Tralalandią tematem będą pory roku. Będzie
można je narysować, namalować lub wykleić na wielkich planszach. Można
przynieść ze sobą materiały i narzędzia, które mogą okazać się przydatne w tworzeniu plansz.
31 październik godz. 17.00–18.30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM
Tym razem będzie to spotkanie z ratownikiem medycznym Aleksandrem Russkiem. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są różnice pomiędzy resuscytacją krążeniowo-oddechową dziecka i niemowlaka, a także jak reagować gdy dziecko lub
niemowlak zadławi się. Ekspert nauczy jak najlepiej zabezpieczyć skręconą
nogę czy rękę, odpowie na pytania z zakresu pierwszej pomocy. Zapisy na zajęcia do dnia 26 października. Ilość miejsc ograniczona.

Bryczce wiozącej starostów asystowali jeźdźcy na koniach, za nią jechał wóz konny pełen gości
dożynkowych, ubranych w krakowskie stroje ludowe. 
Fot. RDXIV

Czyżyńską tradycją jest, że coroczne obrzędy dożynkowe odbywają się
w Łęgu.To miejsce, gdzie tradycje wciąż
są żywe. Tak i w tym roku 23 września
uroczystości związane ze świętem plonów rozpoczął korowód dożynkowy,
który wyruszył z Łęgu do kościoła pw.
św. Judy Tadeusza, gdzie przybyłych powitał ksiądz proboszcz Czesław Sandecki z orkiestrą z Zielonek.
Po mszy świętej uroczystości kontynuowano w świetlicy w Łęgu. Tam
organizatorzy (Rada Dzielnicy XIV
„Czyżyny”, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Łęg”, Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, Parafia
pw. św. Judy Tadeusza) przywitali gości
bochenkiem chleba dożynkowego. Rodzina Gawełczyków w tym roku także
nie zawiodła i przygotowała wieniec
dożynkowy, który wszystkich obecnych
zachwycił misternym wykonaniem.
Tegoroczne obchody były szczególnie uroczyste ze względu na licznie
przybyłych gości: prezydenta Krakowa

prof. Jacka Majchrowskiego, posła Ireneusza Rasia, posłanki Małgorzaty Wassermann, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierza Barczyka, przedstawiciela
Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorza Lipca, radnego Sejmiku
Województwa Małopolskiego prof. Jana
Dudy, reprezentującego przewodniczącego Rady Miasta Krakowa radnego Woj-

Przybyli goście obdarowani zostali bochnem chleba.

Szkoła Podstawowa nr 155 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego

Zyska nową przestrzeń
Wydaje się, że budowa basenu nie
będzie ostatnią inwestycją realizowaną
w tej kadencji przy Szkole Podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego.

Od dłuższego czasu szkolna społeczność
wraz z mieszkańcami zabiega o zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne terenu pomiędzy budynkiem szkoły,

ciecha Krzysztonka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomira
Pietrzyka oraz radnych miejskich: Włodzimierza Pietrusa, Kazimierza Chrzanowskiego, Michała Drewnickiego,
przewodniczących sąsiadujących dzielnic,
dyrektorów czyżyńskich placówek oświatowych, radnych „Czternastki”.
Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa. Szczególny entuzjazm wzbudziły występy
uczniów z czyżyńskich szkół i przedszkoli: Przedszkola nr 110, Szkoły
Podstawowej nr 156, Szkoły Podstawowej nr 155 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14. Na estradzie zagościł też Zespół Pieśni i Tańca „Nowa
Huta”. Na zakończenie wystąpił Zespół
„Atest” z Częstochowy, który zachęcił
przybyłych do tańca na trawie.
Uśmiechy na twarzy oraz zadowolenie uczestniczących w obchodach odzwierciedlały sens dożynkowego święta
w polskiej tradycji – czas radości i podziękowań: Bogu za plony, a ludziom za
trud. Organizatorzy zapraszają na święto plonów za rok.
Anna Moksa
przewodnicząca Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Fot. RDXIV

a byłym pasem startowym. To ostatni
skrawek zieleni w tym rejonie dzielnicy.
Część działek znajduje się w rękach właścicieli prywatnych, dlatego wciąż trwa
walka o ochronę tego terenu przed zabudową. Działania w tym zakresie zostały już podjęte m.in. przez mieszkańców,
szkołę, radę dzielnicy, radę miasta i Spółdzielnię Mieszkaniową „Czyżyny”.
Fragment znajdujący się najbliżej
szkoły jest już własnością miasta. On też
jeszcze w tym roku zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Na ten cel
prezydent Krakowa przeznaczył kwotę
650 tys. zł. Dzięki tym środkom szkolna
społeczność oraz mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym boiskiem sportowym, siłownią plenerową, bieżnią oraz
elementami małej architektury. Miejmy
nadzieję, że docelowo i pozostały teren
uda się przekazać mieszkańcom.
Wojciech Krzysztonek
radny Miasta Krakowa

3

www.kropka-gazeta.pl
Ważne inwestycje w nowohuckiej oświacie

Sporo udało się zrobić, ale jeszcze wiele pracy przed nami
▶

O zrealizowanych zadaniach i planach na przyszłosc rozmawiamy z Wojciechem Krzysztonkiem – radnym Miasta Krakowa

To była trudna kadencja dla nowohuckiej oświaty?
Rządowa reforma oświaty spowodowała, że ostatnie lata były bardzo
trudne dla wielu szkół. Jednak dzięki sporym środkom z budżetu miasta
udało się wiele dobrego zrobić w nowohuckich placówkach oświatowych.
Zrealizowaliśmy szereg istotnych inwestycji. W wielu obiektach przeprowadzono termomodernizację (w Szkołach
Podstawowych nr 85, 77, 126, Przedszkolach nr 187 i 185, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5). Tam, gdzie
było to konieczne, budynki zostały dostosowane do wymogów przeciwpożarowych (Przedszkola nr 63 i 185 oraz
Szkoła Podstawowa nr 85). W ramach
programu „Radosna szkoła” utworzonych zostało wiele nowych placów za-

baw (przy Szkołach Podstawowych
nr 85, 126, 78 i 129). Warto też pamiętać, że Nowa Huta rozbudowuje się. Powstają osiedla, które potrzebują nowych
placówek oświatowych. Dlatego z mojej
inicjatywy radni przyjęli uchwałę kierunkową w sprawie budowy kompleksu
szkolno-przedszkolnego w Łęgu.
A, jak wygląda baza sportowa szkół
z terenu Nowej Huty?
W tym zakresie również wiele udało się zrobić. Od 2015 roku regularnie
wymieniana jest nawierzchnia boisk
przyszkolnych. Warto podkreślić, że
w 2019 roku w Nowej Hucie nie powinno już być boisk z betonową nawierzchnią. Modernizacja objęła także szereg sal
gimnastycznych, przykładowa o nowy
parkiet wzbogaciła się sala w Szko-

le Podstawowej nr 155. Powstało także
wiele nowych boisk sportowych. W kilku
przypadkach dzięki środkom z budżetu
miasta niezbędne prace remontowe objęły także otoczenie szkół, jak choćby
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 14 na osiedlu Dywizjonu 303.
Mówi się, że Nowa Huta wymaga dużych inwestycji.
I takie są realizowane z budżetu miasta. W 2016 roku miasto oddało do użytku basen na osiedlu Handlowym. Obecnie budowany jest basen przy Szkole
Podstawowej nr 155 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego. Ta inwestycja szczególnie mnie cieszy, bo zabiegałem o nią od
wielu lat. Rozpoczęto także budowę sali
gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 na osiedlu Wyso-

kim, a także boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 37 na osiedlu Stalowym. W planach natomiast jest
basen na osiedlu Mistrzejowice Nowe.
Podsumowując, wygląda na to, że nowohucka oświata ma się nieźle i że
wiele dzieje się w tej przestrzeni.

Jestem zdania,że inwestując w oświatę, inwestujemy w człowieka. Myślę, że
podobnego zdania jest wiele osób działających w samorządzie. Mam nadzieję, że
oświata będzie też jednym z priorytetów
nowo wybranej Rady Miasta Krakowa.
Dziękuję za rozmowę.
Renata Piętka

Przestrzeń przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 na osiedlu Dywizjonu 303 zyskała nową
nawierzchnię z płyt chodnikowych.

21 października – wybory samorządowe 2018

PORADNIK WYBORCZY
SŁOWNICZEK WYBORCZY
		SEJMIK WOJEWÓDZTWA
(oddajemy 1 głos)

		To regionalny parlament. Członkowie sejmiku – radni – wybierani są przez mieszkańców
na pięcioletnią kadencję. Sejmik uchwala m.in.
wieloletnią strategię rozwoju województwa,
akty prawa miejscowego, budżet województwa (dotacje), a także zasady i tryb korzystania
z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejmik wybiera zarząd województwa, który składa się z 5 osób, na czele
z marszałkiem (nie muszą być oni radnymi).

KAZIMIERZ BARCZYK – współautor
reformy samorządowej, b. doradca J. Buzka
ds. samorządu terytorialnego wyjaśnia
CO TO JEST SAMORZĄD TERYTORIALNY?
Samorządność, jak sama nazwa mówi – to samo-rządzenie – podejmowanie najważniejszych decyzji na
własną odpowiedzialność przez obywateli. Konstytucja
mówi, że: „Ogół mieszkańców w ramach każdej z jednostek
zasadniczego podziału administracyjnego stanowi z mocy
prawa wspólnotę samorządową”.
Istotą samorządu terytorialnego – najważniejszego dla decentralizacji władzy w państwie – jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez
społeczność lokalną. Stąd gdy mówimy o województwie, powiecie i gminie, mówimy nie tylko o obszarze,
ale przede wszystkim o wspólnocie mieszkańców.
W Polsce, na wzór innych krajów Europy, zadania
ogólnokrajowe – polityka zagraniczna, bezpieczeństwo
są realizowane przez rząd. Zadania lokalne i regionalne
są realizowane przez samorząd terytorialny. Czynią to
władze samorządowe, które są wybierane przez wspólnotę mieszkańców (gminną, powiatową) bądź regionalną (wojewódzką) i które reprezentują jej interesy.

Upewnij się, że jesteś wpisany do
rejestru wyborców tam, gdzie teraz
mieszkasz!

Zaplanuj dzień wyborów tak, aby
zdążyć zagłosować pomiędzy
7 rano a 21.

Poznaj program swojego kandydata

Na arkuszu np. Sejmiku Wojewódzkiego, znajdź listę oraz numer

		 RADA MIASTA
(oddajemy 1 głos)

		Władze gminne są najbliżej mieszkańców,
ich spraw i problemów. Rada miasta wybierana jest na 5-letnią kadencję. Do jej zadań
należy: uchwalanie budżetu, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
ustalanie podatków i opłat, zaciąganie przez
miasto pożyczek i kredytów, podejmowanie inwestycji i remontów, podejmowanie
uchwał w sprawach nazw ulic i wznoszenia
pomników.
		 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
(oddajemy 1 głos)

		Jest wybierany w wyborach przez mieszkańców Krakowa na 5-letnią kadencję.
Wykonuje uchwały Rady Miasta i prowadzi
politykę gospodarczą. Kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Do zadań Prezydenta należy: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa
i określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, opracowywanie
planu ochrony przed powodzią.

Na tej liście znajdź numer i nazwisko
kandydata, a następnie zaznacz X
w kratce po lewej stronie obok nazwiska.
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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

WYBORY
DO

RAD DZIELNIC

2 GRUDNIA 2018 R.
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

■

10 listopad godz. 19.30 – Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
(os. Bohaterów Września 33). MISTRZEJOWICKIE IMPRESJE
MUZYCZNE – KONCERT PATRIOTYCZNY
Na koncert pieśni patriotycznych zapraszają organizatorzy: Ośrodek Kultury
Kraków-Nowa Huta, Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz Parafia
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wstęp wolny.

KLUB MIRAGE

■

■

■

■

■

■

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

18 październik godz. 16.00
KONCERT PIEŚNI NEAPOLITAŃSKICH I PRZEBOJÓW
OPERETKOWYCH
Wykonanie: Piotr Bracichowicz (tenor) oraz Marcel Sbranchell (bas, baryton). Koncert organizowany jest z okazji Dnia Seniora, dlatego piękne
głosy i muzyka nie są jedynymi niespodziankami przygotowanymi przez
klub. Wstęp wolny z zaproszeniami.
25 październik godz. 16.00
SZLACHETNE ZDROWIE
Cykl wykładów i warsztatów z zakresu edukacji prozdrowotnej – tematem październikowego będą choroby układu nerwowego. O przyczynach degeneracji układu nerwowego i pierwszych objawach, skutkach
postępujących dysfunkcji dla organizmu ludzkiego, przebiegu diagnostyki chorób i sposobach leczenia opowie specjalista. Wstęp wolny.
29 październik godz. 10.00
ZACZAROWANA BIBLIOTEKA
To cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 2–4 lata. Zajęcia odbywają się
raz w miesiącu i prowadzone są przez pracowników Biblioteki Kraków Filia 48.
Podczas wyprawy do tajemniczego świata książek dzieci mają okazje wysłuchać
ciekawych baśni, bajek i opowiadań, a wraz z ich bohaterami poznawać otaczający je świat. Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi. W październikowym spotkaniu uczestnicy będą odkrywać tajemnice jesieni. Wstęp wolny.
6 listopad godz. 15.00
MAŁY PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ – WARSZTATY
PLASTYCZNE DLA DZIECI
Inspirowane będą zbliżającą się rocznicą Odzyskania Niepodległości. W trakcie zajęć uczestnicy będą szykować kotyliony, przygotowanie prac umilając
sobie nauką słów i śpiewaniem pieśni patriotycznych. Wstęp wolny.
8 listopad godz. 16.00
PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ – WERNISAŻ WYSTAWY
Wernisaż wystawy prac Anny Gajdy, Anny Marczyk, Jolanty Surówki, Janiny Korty oraz Marii Rataj, poświęconych tematyce niepodległościowej.
Uczestnicy wernisażu będą mieli okazję wziąć udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Wstęp wolny.
23 listopad godz. 16.00
DOJRZAŁY SEKS – WYKŁAD
Wykład jest skierowany do wszystkich tych, którzy chcą zmierzyć się ze
stereotypami pojawiającymi wokół seksualności wieku senioralnego, a także poprawić jakość swojego życia seksualnego oraz poszerzyć rozumienie
dojrzałej seksualności wolnej od lęków, obaw i wstydu. Zawsze jest dobra
pora na to, żeby spojrzeć na swoje potrzeby z innej perspektywy i poszukać
nowych obszarów aktywności seksualnej. Wstęp wolny.

Święto Dzielnicy XV

Mistrzejowice rodzinnie pożegnały lato
Sobotni ranek 15 września nie zapowiadał udanej imprezy. Wydawało
się, że deszcz pokrzyżuje organizatorom plany. Zaświeciło jednak słońce,
więc mieszkańcy tłumnie wzięli udział
w tym wydarzeniu zorganizowanym
przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice i Centrum Młodzieży im. dr.
H. Jordana. Tym razem była to ostatnia impreza organizowana przez Radę
w obecnym składzie, kończą się bowiem kadencje dotychczasowych samorządów.
Dzieciom i młodzieży zapewniono szereg atrakcji, zajęć rekreacyjno-sportowych czy artystycznych.
Dla dorosłych również nie brakowało ciekawych propozycji. Oprócz dobrej zabawy, można było otrzymać
także drobne upominki ufundowane
przez sponsorów. Na całym terenie
odbywały się liczne konkursy, turnieje
i quizy z nagrodami dla całych rodzin.
Duże zainteresowanie wzbudzały pokazy jednostek strażackich, policji,
straży miejskiej czy Maltańskiej Służ-

Fot. RDXV

by Medycznej, która zapewniła nie tylko wspaniałą opiekę lekarską wszystkim uczestnikom, ale też pokazywała,
jak udzielać pierwszej pomocy.
Na scenie nieprzerwanie trwały
występy, które zakończył zespół KRA-

Z budżetu dzielnicy i środków miejskich

Remonty w Mistrzejowicach
Z początkiem wakacji na terenie Mistrzejowic rozpoczęły się remonty. Jako
pierwszy ze środków Rady Dzielnicy został wyremontowany parking z placem
manewrowym przy ulicy Łęczyckiej na
osiedlu Tysiąclecia. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni drogi, miejsc
postojowych oraz remont chodnika. Wykonano także nową nawierzchnię części
ulicy Popielidów wraz z miejscami postojowymi na osiedlu Piastów. Równolegle Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wymienił
nawierzchnię ulic na osiedlu Bohaterów
Września ( Obrońców Warszawy, Próchnika, Hołdu Pruskiego) i na osiedlu Piastów (Swarożyca, Bohomolca i ks. K. Jancarza) oraz sięgacz ulicy Morcinka. Na
ukończeniu jest także trwająca od kilku
miesięcy budowa nowej ścieżki rowerowej

wzdłuż ulic: Wiślickiej, Srebrnych Orłów
i Piasta Kołodzieja. Zadania te finansowane są już z budżetu Miasta Krakowa.
Z budżetu Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice zaplanowano jeszcze przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Mistrzejowickiej i Miśnieńskiej, remont sięgacza
ulicy Miśnieńskiej na osiedlu Tysiąclecia, a także remont schodów na osiedlu
Oświecenia przy bl. 23. Prace mają być
wykonane jeszcze w tym roku.
W ramach projektu „Nowa Huta
dziś!” wymienione zostaną wszystkie
oprawy oświetleniowe na terenie Plant
Mistrzejowickich. To kontynuacja zadania z roku ubiegłego.
Ulica Kniaźnina na osiedlu Oświecenia – na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Bohomolca do wysokości bloku nr 33 – też
zyska nową nawierzchnię.

Parking z placem manewrowym przy ulicy Łęczyckiej na osiedlu Tysiąclecia. 

Fot. RDXV

KÓW STREET BAND, porywając
uczestników do tańca w rytm najpopularniejszych przebojów sprzed lat.
Święto Dzielnicy zwieńczył pokaz laserowy ilustrowany muzyką głównie
filmową. 
(red)
Na osiedlu Tysiąclecia ze środków
dzielnicy wykonano też (na ścianie garaży sąsiadującej z parafią) graffiti/mural upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt
autorski nawiązuje do najważniejszych
wydarzeń na terenie Krakowa, Nowej
Huty, a przede wszystkim Mistrzejowic,
co stanowić może swoistą lekcję historii. Skupiono się na powstaniu mistrzejowickiego kościoła i osób zaangażowanych w jego budowę.
Jedną z form kontaktu z mieszkańcami są tablice informacyjne. W tym roku
Rada Dzielnicy wyremontowała kilka
z nich i uzupełniła o nowe w miejscach
szczególnie ruchliwych: przystanek MPK
„Wiślicka” przy ulicy gen. Bora-Komorowskiego, skrzyżowanie ulic Bohomolca
i Dobrego Pasterza, przy placu targowym
„Złoty Wiek” oraz za przystankiem MPK
przy Rondzie Piastowskim na osiedlu
Kombatantów.
Konrad Maciejowski

Osiedle Bohaterów Września: ulica Próchnika.
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21 października – wybieramy Sejmik, Radę Miasta i Prezydenta

Wybory samorządowe
Dokończenie ze str. 1
W przypadku braku dokumentów
potwierdzających fakt zamieszkiwania
pod adresem wpisania do rejestru lub
wątpliwości co do tego faktu, pracownik urzędu może dokonać weryfikacji.
Konieczna może się okazać np. wizja
w miejscu naszego zamieszkania, czy
wywiad przeprowadzony z sąsiadami.

Na dopisanie do rejestru wyborców
organ gminy ma 3 dni.
W wyborach głosować mogą obywatele polscy i obywatele Unii Europejskiej, pod warunkiem, że są ujęci
w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków.
Obywatele polscy mogą głosować
i kandydować w wyborach do Rady Mia-

sta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Krakowa.
Obywatele Unii Europejskiej nie
będący obywatelami polskimi mogą
głosować i kandydować w wyborach do
Rady Miasta Krakowa oraz głosować
w wyborach Prezydenta Krakowa. Nie
posiadają praw wybieralności i wybierania, czyli nie mogą kandydować i głosować w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Wszelkie niezbędne formularze
i szczegółowe informacje dotyczące

wpisania do stałego rejestru wyborców dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Krakowa.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i starsze,
mające trudności w poruszaniu się,
będą mogły skorzystać z bezpłatnego
transportu do i z obwodowych komisji
wyborczych. Zadanie to będzie realizowane przez Biuro ds. Osób Niepeł-

nosprawnych Urzędu Miasta Krakowa
przy ul. Stachowicza 18. Zapisy będą
przyjmowane terminach:
– do piątku, 19 października w godz.
8.00–15.00 pod numerami telefonów 12 616 51 16, 12 616 51 91,
– w sobotę, 20 października w godz.
9.00–15.00 pod numerem telefonu
12 616 51 91,
– w dniu wyborów, 21 października
w godz. 7.00–21.00 pod numerami
telefonów:126165146,126165075.
(UMK, red)
REKLAMA

TA USŁUGA SIĘ SPRAWDZA
CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK
Wywiad z Piotrem Kołakiem, byłym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Witolda Kasperskiego w Krakowie (obecnie prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
Kurdwanów Nowy) – wywiad dotyczy zasobów SM im. W. Kasperskiego
Długo zastanawialiście się nad skorzystaniem z usługi ciepło przez cały rok?
Nam było łatwiej podjąć decyzję. Mieliśmy już wszystko zrobione. Mieliśmy
ciepłą wodę z sieci i wszystko opomiarowane. Jeśli lokator chce oszczędzić
na ogrzewaniu to po prostu zamknie
sobie grzejnik i otworzy go w październiku, czy listopadzie. A niektórzy otwierają dopiero w grudniu. Są
po prostu ludzie, którzy nie potrzebują wyższej temperatury. Ale jest
sporo młodych małżeństw z małymi
dziećmi i niedogrzanie mieszkania
o stopień lub dwa może spowodować,
że te dzieci chorują. I wtedy koszty leczenia, leków są wyższe niż te poniesione na ogrzewanie.
Rozmawialiście na ten temat z mieszkańcami?
Oczywiście. Mówili nam, że skoro mają na kaloryferach regulatory, to
mają też możliwość wyboru. Kto chce,
to zamknie dopływ ciepła, a kto chce
grzać – grzeje.
Spółdzielnia poniosła dodatkowe
koszty?

Nie. To wszystko instaluje MPEC.
Oni wszystko wzięli na siebie.Węzeł cieplny był przygotowany i była tylko kwestia
ustawienia sterowania. MPEC przysyła
swojego człowieka, żeby ustawić wszystkie sterowniki, zakresy temperaturowe.
Jak długo korzystacie z usługi ciepło
przez cały rok?
Dwa lata.
To już można się pokusić o jakieś
wstępne podsumowania.
Naszej spółdzielni łatwo było podjąć współpracę z MPEC, bo i tak już
około 15 września włączaliśmy centralne ogrzewanie i jako jedna z ostatnich spółdzielni wyłączaliśmy. W imię
czego mamy ludzi przeziębiać...? Teraz
ułatwiliśmy sobie cały proces, bo robi to
automat. Jeśli trafią się ciepłe dni po 15
września to rozłączy c.o. Jeśli zaś trafią
się chłodne noce przed 15 – włączy. No
i grzeją tylko ci, którzy chcą.
To chyba najuczciwsze rozwiązanie:
płacić tylko za to, co się zużyje?
Tak, oczywiście i do tego samemu decydować o temperaturze w mieszkaniu.

Czy po tych dwóch latach korzystania
z usługi ciepło przez cały rok lokatorzy jakoś oceniali tę usługę?
Raz nam się zdarzyło, że jedna
z czujek była wadliwie ustawiona i dostawała światło słoneczne. Nie działała
prawidłowo. Czerpała tzw. obce światło. Lokatorzy telefonowali, że nie ma
ciepła. Ale tego samego dnia udało się
awarię usunąć i wszystko wróciło do
normy. To oznacza, że taka usługa jest
potrzebna, bo gdyby nikt nie zadzwonił
to znaczyłoby, że nie było zapotrzebowania na ciepło.
Jak rozumiem, w tej sytuacji spółdzielnia nie myśli o rezygnacji z usługi?
Absolutnie nie! Po dwóch latach wiemy już, że wiele zależy od ustawienia
czujki. Jak się ją odpowiednio ustawi,
to działa prawidłowo i włącza ciepło
wtedy, kiedy jej to zadano. Robimy to
metodą prób i błędów. To ważne szczególnie przy zmianach pór roku, kiedy
temperatury zaczynają szybko spadać
lub szybko rosnąć. Muszę jednak zaznaczyć, że korekty są naprawdę drobne i nie wpływają na komfort korzystania z tego systemu.

Spółdzielnia liczy kilkuset członków, ponad dwa razy tyle mieszkańców. Działacie na rynku od 30 lat.
Czy słyszy się skargi na usługę ciepło
przez cały rok?
Nie. Powiem więcej: przychodzą
do nas małe wspólnoty mieszkaniowe
prosząc, aby nimi zarządzać. Doceniają nasz profesjonalizm i doświadczenie.
I udaje nam się te wspólnoty namówić
do skorzystania z usługi ciepło przez
cały rok. Patrzą jak to działa i przekonują się do tego.
Gdyby Pan miał w kilku zdaniach
podsumować zalety usługi…
To powiem tak: przede wszystkim
trzeba policzyć inne koszty, na przykład koszty lekarstw, z których będziemy musieli korzystać, jeśli nie dogrzejemy odpowiednio naszych mieszkań.
To szczególnie ważne w rodzinach
z małymi dziećmi lub osobami starszymi. Koszty te są o wiele wyższe
niż koszt dogrzania mieszkania przez
kilka godzin w nocy. Po drugie: usługa zapewnia duży komfort. Zwłaszcza w dni, kiedy jest duża wilgotność
powietrza. I na koniec: przesadne

oszczędzanie na ogrzewaniu powoduje wyziębienie budynku, a co za tym
idzie zakłócenie wentylacji grawitacyjnej. O wiele korzystniej jest utrzymywać temperaturę mieszkania na mniej
więcej stałym, jednakowym poziomie.
To zupełnie jak z jazdą samochodem.
Jeśli na autostradzie utrzymujemy stałą
prędkość to zużycie paliwa jest o wiele
mniejsze niż gdy gwałtownie przyśpieszamy lub hamujemy.
WARUNKIEM URUCHOMIENIA
TEJ USŁUGI JEST POSIADANIE
UKŁADU CENTRALNEJ CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU

Ciepło przez cały rok
Komfort bez czekania!

www.cieplodlakrakowa.pl
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2 GRUDNIA 2018 R.
Parkingi podziemne w Bieńczycach

Rada Dzielnicy wskazała lokalizacje
27 września br. na sesji Rada
Dzielnicy XVI Bieńczyce podjęła uchwałę w sprawie wniosku prezydenta Miasta Krakowa o budowę
parkingów wielopoziomowych wskazując lokalizacje, gdzie mogły by one
w przyszłości zostać wybudowane na
terenie dzielnicy.
W uchwale wskazano pięć miejsc:
1. osiedle Kalinowe 23 – teren placu
handlowego „Kalinex”,
2. ulicę Łopackiego – przy pętli tramwajowej,
3. osiedle Kościuszkowskie 2,

4. osiedle Albertyńskie – obok bloków
nr 30 i 31,
5. osiedle Strusia 15 – obok sklepu
spożywczego Lidl.
Uchwałę podjęto po konsultacji z radnymi Dzielnicy Bieńczyce na
wniosek dyrektora Miejskiej Infrastruktury w Krakowie.
Wniosek nie precyzuje, kiedy parkingi powstną i jakie zasady korzystania
z nich będą obowiązywały.
Andrzej Buczkowski
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce

Nie chlebem kaczka żyje

Kaczkomaty stanęły nad Zalewem Nowohuckim
Zalew Nowohucki dla mieszkańców Nowej Huty to jedno z najpopularniejszych miejsc do wypoczynku.
Jest też miejscem, które upodobało sobie ptactwo wodne, zimą chętnie dokarmiane przez spacerowiczów. Teraz
kaczki będą mogły odżywiać się zdrowo, a mieszkańcy uczyć się, że karmienie chlebem szkodzi ptakom. Dzięki
wsparciu krakowskiej huty ArcelorMittal Poland miejsce nad Zalewem wzbogaciło się bowiem o dwa kaczkomaty.
Gdańsk, Giżycko, Złotów, a niedawno także Warszawa – te miasta także zaczynają testować kaczkomaty, czyli
automaty ze specjalnie dobraną karmą
dla ptaków wodnych.
– Musimy zdawać sobie sprawę z tego,
że białe pieczywo nie tylko nie jest wartościowym pokarmem dla kaczek, czy innych wodnych ptaków, ale nawet może być
dla nich szkodliwe – tłumaczy Krzysztof
Dudzik, ornitolog i przyrodnik współpracujący m.in. ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii
PAN. – Pieczywo tylko zapycha żołądki
kaczek, a nie dostarcza im wartościowych
składników (witamin, mikroelementów),
których potrzebują, by być silne i zdrowe. Takie karmienie może przyczynić się
do wielu chorób m.in. tzw. „anielskiego
skrzydła” czyli nieodwracalnej deformacji
stawów w skrzydłach. To poważne scho-

rzenie obserwowano m.in. u młodych łabędzi w krakowskiej aglomeracji. Ponadto, długotrwałe spożywanie chleba może
również powodować kwasicę – ostrzega
ornitolog.
Trzeba pamiętać, że chleb, który kupujemy w piekarniach, ma w sobie wiele
chemicznych dodatków,które są niezdrowe dla ptaków. Zawiera też mnóstwo soli
bardzo szkodliwej dla większości zwierząt. Poza tym często chleb wrzucony do
wody, a nie zjedzony przez ptaki rozkłada się w zbiorniku, gnije i powoduje, że
w wodzie rozwijają się bakterie.
– Mieszkańcy nie zawsze karmią
ptaki w przemyślany sposób. Dlatego
kaczkomaty, to świetne rozwiązanie, bo
w nich znajduje się pełnowartościowa
karma, która pomoże kaczkom przetrwać
zimę, a dla mieszkańców, zwłaszcza tych
najmłodszych, to będzie dodatkowa frajda, bo ptaki będą bardziej ufne – mówi
Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, która zamontowała kaczkomaty. – Karma, która została do nich zakupiona, to pokarm w stu
procentach naturalny i zbilansowany,
dobierany pod okiem specjalistów z zakresu żywienia ptactwa wodnego – podkreśla dyrektor.
Członkowie Klubu Złote Łabędzie
– miłośnicy flory i fauny Zalewu Nowohuckiego – również zobowiązali się do

Fot. RDXVI

Program skierowany dla seniorów

Bezpłatna „Złota Rączka”
Już od połowy czerwca bieżącego
roku seniorzy mogą korzystać z pomocy w drobnych, domowych naprawach.
Wszystko dzięki trwającemu miejskiemu programowi pod nazwą „Złota
Rączka”.
Program „Złota Rączka” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Biuro
Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, a jego inicjatorem
jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Polityki Senioralnej.
– Celem programu jest zapewnienie
nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych naprawach. Skorzystać z niej mogą

wszyscy powyżej 60 roku życia, przy czym
pierwszeństwo mają osoby samotne i niepełnosprawne, a także prowadzące jednoosobowe gospodarstwo – mówi Mateusz
Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego
Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. – Udzielamy
wsparcia, które nie wymaga pilnej, natychmiastowej interwencji oraz dużych
nakładów finansowych – dodaje.
Według regulaminu powyższego
projektu przewiduje się zapewnienie
bezpłatnych usług i napraw, między
innymi takich, jak wymiana żarówek,
gniazdek elektrycznych, uszczelek
przeciekających w kranach lub baterii,

Fot. RDXVI

zadbania, aby kaczkomaty były zawsze
pełne karmy.
– W kilku miastach takie kaczkomaty
zostały zamontowane na wniosek mieszkańców lub w ramach budżetu obywatelskiego. I cieszą się powodzeniem – wyjaśnia Marzena Rogozik z ArcelorMittal
Poland. – Wiemy, że taka potrzeba była
również w Krakowie, jednak chcemy, by
kaczkomaty były nie tylko atrakcją, ale by
przede wszystkim spełniały rolę edukacyjną i uczyły mieszkańców, jak ważne jest,
by chcąc pomóc – nie szkodzić – dodaje.
Dwa nowohuckie „kacze bufety”
ustawione po obu stronach Zalewu
Nowohuckiego będą wydawały karmę
bezpłatnie w okresie jesienno-zimowym w godz. 8–19. Sześć razy na godzinę. Dlaczego?
– By uniknąć przekarmienia kaczek
i niszczenia pokarmu, który wydawany
w zbyt dużych ilościach zalegałby na ziemi – zaznacza dyrektor Kempf. – Trzeba pamiętać, by karmić kaczki rozsądnie,
a karmę zawsze rozsypywać na ziemi lub
trawie i nie wrzucać jej do wody.  (red)
uszczelnianie przecieków za pomocą silikonu, odpowietrzenie kaloryferów, wymianę lub montaż zamków
w drzwiach oraz klamek, jak również
naprawę mebli i montaż elementów
wyposażenia wnętrz.
Wszelka pomoc w ramach programu „Złota Rączka” wykonywana jest
na miejscu, w lokalu, którym zamieszkuje osoba ubiegającą się o nią. Wystarczy zadzwonić pod numer
12 616 78 14 i wskazać, jakiego rodzaju
wsparcie jest potrzebne. Biuro MOWIS
przyjmuje wszystkie zgłoszenia, a pracownicy MOPS weryfikują je, kontaktują się z mieszkańcem, który zgłosił
zapotrzebowanie i umawiają wizytę.
Usługi realizowane w ramach projektu
potwierdzane są pisemnie w protokole
wykonania naprawy.
(UMK, red)
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Prawie 13 tysięcy metrów kwadratowych nowych chodników

Lepsza infrastruktura w Nowej Hucie
W Nowej Hucie realizowany jest
obecnie remont nawierzchni na alei
Jana Pawła II na odcinku od placu Centralnego do ullicy Bulwarowej. W tym
rejonie prowadzone są również inne
roboty, m.in. trwa sukcesywna wymiana chodników osiedlowych oraz realizowane są zadania z programu „Nowa
Huta Dziś”.
Do końca października potrwają prace na alei Jana Pawła II, na odcinku od placu Centralnego do ulicy
Bulwarowej. W związku z prowadzonymi obecnie robotami wymianą krawężników oraz budową nowych zatok
autobusowych pojawiły się miejscowe
zawężenia jezdni. Podczas prac związanych z wymianą nawierzchni jezdni na tej alei będzie ona zawężona do
jednego pasa ruchu. Całkowity koszt
remontu to 4 mln 700 tys. złotych,
a połowa środków pochodzi z rządowej dotacji.
W ramach bieżącego utrzymania
wykonane zostały wygodne chodniki.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pojawiły się one na:
osiedlu Centrum A (przy blokach 8
i 9 wraz z placem);
osiedlu Centrum B (przy bloku 11);
osiedlu Centrum C (przy blokach 6,
7 i 8);
osiedlu Centrum D (przy bloku 4);
osiedlu Górali (przy bloku 5, 6 i 8);
osiedlu Krakowiaków (wzdłuż bloków 37, 36, 35 oraz 10);
osiedlu Na Skarpie (przy bloku 23,
33, 34, 38);
osiedlu Ogrodowym (przy bloku 15);
osiedlu Szklane Domy (przy bloku
3, 4).
Prace cały czas są prowadzone na:
osiedlu Hutniczym (wzdłuż bloku 6);
osiedlu Sportowym (przy bloku 23);
osiedlu Stalowym (przy bloku 14 do
15 i 8);
osiedlu Szkolnym (chodnik prostopadły do bloku 15 w kierunku bloku
14 oraz chodnik przy bloku 2);
osiedlu Teatralnym (chodnik przy
blokach 27–29);

Urząd Miasta Krakowa oferuje wsparcie

–
–
–

osiedlu Wandy (przy blokach 7, 9);
osiedlu Willowym (przy bloku 26);
osiedlu Zgody (przy blokach od 12
do 5).
Jeszcze w tym roku nowe chodniki
pojawią się na:
– osiedlu Kolorowym (przy blokach
5, 9–11);
– osiedlu Słonecznym (przy bloku 9);
– osiedlu Spółdzielczym (przy bloku 10).
– osiedlu Zielonym (przy bloku 18).
W sumie ułożono już 4 990 metrów
kwadratowych chodników za kwotę ponad 1,2 mln złotych Całkowity koszt
prac szacuje się na blisko 4 mln złotych
(powstanie prawie 13 tys. metrów kwadratowych nowych chodników).
Dodatkowo w Nowej Hucie w ramach programu „Nowa Huta Dziś” rozpoczęła się realizacja 23 zadań na kwotę
2 mln złotych.
W drugiej edycji programu Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała 354 955
złotych. Kwotę tą przeznaczyła na re-

mont chodnika pomiędzy ulicą Medweckiego, a blokiem na osiedlu 2 Pułku
Lotniczego 45 oraz naprawę jezdni asfaltowej ulicy Gałczyńskiego.
Dzielnica XV Mistrzejowice otrzymała 420 152 złotych. Z tych środków sfinansowane zostaną wymiana
oświetlenia na Plantach Mistrzejowickich (49 opraw oświetleniowych oraz
48 opraw wraz z szafą oświetleniową)
oraz remont nawierzchni jezdni na ulicy Kniaźnina, na odcinku od Bohomolca w stronę Zabłockiego do nowej nakładki.
Dzielnica XVI Bieńczyce otrzymała 356 348 złotych, które wydane będą
na wymianę opraw lamp parkowych na
ledowe na Plantach Bieńczyckich, na
całym osiedlu Przy Arce do wyczerpania środków.
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie otrzymała 310 051 złotych.
Środki przeznaczyła na remont nakładkowy na ulicy Godebskiego, remont
nawierzchni asfaltowej na ulicy Grębałowskiej 25–30 oraz remont chodnika
na ulicy Lubockiej (od 1 do 4F).
Dzielnica XVIII Nowa Huta otrzymała 558 494 złotych. Za tą kwotę zre-

alizuje: remont nakładkowy na ulicy
Wiatracznej (osiedle Ruszcza); remont
chodnika na osiedlu Wandy 28; remont
chodnika przy osiedlu Szkolnym 20;
wymianę chodników skośnych na osiedlu Ogrodowym 12, 13, 14; remont
chodnika przy osiedlu Hutniczym
przed DPS; wymianę chodnika na osiedlu Spółdzielczym wzdłuż bloku 1; remont chodnika na osiedlu Centrum D
między blokami 1 i 7; remont chodnika przy ulicy Mościckiego (przy bloku
Zielone 11); remont chodnika na osiedlu Kolorowym (blok 12 do budynku
Marten); remont chodnika wzdłuż ulicy Mościckiego 42; nakładka na osiedlu
Kolorowym przed blokiem 45 – miejsca
postojowe; remont chodnika na osiedlu
Teatralnym 22, remont chodnika na
osiedlu Stalowym 12; remont chodnika
przy fontannie na osiedlu Górali.
W ramach programu realizowane są
obecnie prace na osiedlach Hutniczym
i Wandy oraz ulicach: Godebskiego,
Grębałowskiej, Kniaźnina, Lubockiej,
Medweckiego i Wiatracznej. Rozpoczęły się również te związane z wymianą oświetlenia na Plantach Mistrzejowickich.
(UMK, red)

Październikowe propozycje dla aktywnych

Pomoc finansowa dla krakowskich rodzin Edukacyjne wycieczki rowerowe
Urząd Miasta Krakowa udziela osobom najbardziej potrzebującym wsparcia
finansowego. Krakowianie, którzy posiadają potomstwo, a ich sytuacja finansowa nie pozwala na stworzenie komfortowych warunków do życia, będą mogli
otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki
do zasiłku, aby częściowo pokryć koszty
związane z utrzymaniem dziecka.
Zasiłki dostępne będą dla rodziców
i opiekunów prawnych dzieci uczących
się, które nie ukończyły 18 roku życia
(nie dłużej niż do ukończenia 21 lat) lub
w przypadkach osób z niepełnosprawnością do 24 roku życia kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej.
Pomoc finansowa będzie mogła zostać
udzielona w przypadku, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi
674,00 złotych lub 764,00 złotych, gdy
jest w niej dziecko niepełnosprawne.

– Chcemy, aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy materialnej, mogli
z niej skorzystać. Dlatego zachęcamy rodziny w potrzebie oraz z dziećmi niepełnosprawnymi do złożenia wniosku
w Urzędzie – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Krakowie.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie pomocą materialną zajmuje się Wydział
Spraw Społecznych Referat ds. Zasiłków Rodzinnych przy ul. Stachowicza 18 w Krakowie. Biuro czynne
jest od poniedziałku do piątku w godz.
7.40–18.00.
Szczegółowych informacji można uzyskać, na stronie internetowej
www.sprawyspoleczne.krakow.pl.
(UMK, red)

Jak na razie pogoda dopisuje, co
zachęca do spędzania wolnego czasu
w sposób aktywny, przyjemny i pożyteczny. Wszyscy, którzy chcą nauczyć
się, jak bezpiecznie podróżować na rowerze mogą wiąć udział w edukacyjnych wycieczkach organizowanych
przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK w ramach promocji zrównoważonego transportu.
Terminy wycieczek:
 21 października (niedziela)
– godz. 11.00 – miejsce zbiórki:
rondo Mogilskie, trasa: osiedle
Oficerskie, Rakowice, Olsza,
Wieczysta, Dąbie;
– godz. 14.30 – miejsce zbiórki:
plac Wszystkich Świętych, trasa: Stare Miasto, Stare Pogórze.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19
października do godz. 14.00.

28 października (niedziela)
– godz. 11.00 – miejsce zbiórki:
plac Wszystkich Świętych, trasa: Stare Miasto, Błonia, Krowodrza, Łobzów;
– godz. 14.30 – miejsce zbiórki:
kładka o. Bernatka, trasa: Stare
Podgórze, Płaszów.
Zgłoszenia przyjmowane są do
26 października do godz. 14.00.
Liczba miejsc na wycieczkę
jest ograniczona ze względów organizacyjnych a o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Te można
nadsyłać na adres e-mail: joanna.
majdecka@um.krakow.pl lub zgłaszać się telefonicznie: 12 616 87 70,
12 616 87 80, 12 616 87 48. Potwierdzeniem udziału w wycieczce jest informacja zwrotna. W wycieczce mogą
uczestniczyć także osoby niezareje

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

strowane na nią wcześniej pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
Zaplanowane trasy są łatwe, wiodą w większości po płaskim terenie
i w znacznym stopniu korzystają z infrastruktury rowerowej. Dla każdego
uczestnika przewidziany jest rowerowy
upominek. 
(UMK, red)
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Jakkolwiek głupie są słowa głupca, jednak wystarczają niekiedy, żeby zmieszać człowieka rozumnego.
Mikołaj Gogol (1809–1852) – rosyjski pisarz, poeta, dramaturg i publicysta pochodzenia ukraińskiego
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – tytuł powieści Johna Grishama
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 24.10.2018 r. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl
(w temacie wpisz: KONKURS, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*).
Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt ze zwycięzcą.

Do wygrania voucher na pakiet higienizacyjny o wartości 200 zł
do Gabinetu Stomatologicznego PRODENT
os. Niepodległości 3a, Kraków (nagroda do odbioru w gabinecie).
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

PRODENT

Profesjonalna stomatologia www.prodent.pl

POZIOMO:
2) brzeg, krawędź
4) człowiek nietowarzyski,
małomówny
7) trunek z browaru
8) wieniec z liści będący oznaką
zwycięstwa
9) nadaje kierunek płynącej łodzi
11) comiesięczna spłata długu
13) tytuł cesarzy rzymskich
15) Jerzy, były selekcjoner polskiej
reprezentacji
18) stukot, łoskot
19) rodzaj malowidła ściennego
20) Zbigniew, niedawno zmarły
krakowski piosenkarz
24) malec, brzdąc
27) Włochy inaczej
30) na czele gminy żydowskiej
31) obelga, zniewaga
32) zabieg ochronny w sadzie
PIONOWO:
1) używane do walk w kendo
2) poranna na trawie
3) kolejowy lub wyścigowy
4) w czasie meczu ustawiany przy
rzucie wolnym
5) szkocki związek rodowy
6) tradycyjna francuska gra
polegająca na rzucaniu kulami
10) łódź rozbitków
12) tropikalny owad
13) buziak
14) gród, warownia
16) urodzony na Podhalu
17) kwiat, symbol niewinności
21) lewy dopływ dolnej Warty
22) wyspa, na którą zesłano
Napoleona
23) miejsce seansów filmowych
25) mleczny lub trzonowy
26) ból nerwu kulszowego
28) angielska miara gruntu
29) monogram imienia Jezus, zwykle
umieszczany na sukienkach
komunijnych

KUPON RABATOWY

dla emerytów i rencistów
na wykonanie protez
akrylowych

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
CHIRURGIA pełny zakres
%
PROTETYKA mosty, protezy
– naprawa na poczekaniu
* Promocja trwa do 31 grudnia 2018 r.
ORTODONCJA aparaty stałe i ruchome
i nie łączy się z innymi
promocjami
tel. 12 681-33-22, 12 681-31-20, kom. 691 223 037
czynne: pon.-pt. 9-21, sobota 9-15, os. Niepodległości 3a
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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 (łączny wyd. 1 i 2): 35 000 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść publikowanych reklam

PRACA
W SERWISIE
SPRZĄTAJĄCYM
OBIEKTY
NA TERENIE
KRAKOWA
markety, biura,
mieszkania,
obiekty przemysłowe
KONTAKT:
 601 156 466
pon. – pt.
w godz. 8.00-15.00

os. Kombatantów 16a

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

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

