BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zalane boisko z szansą
na nowe otwarcie
Tonie
Zarząd Infrastruktury Sportowej rozpoczął z klubem LKS Tonianka rozmowy w sprawie
umowy dzierżawy boiska, które
od lat jest zalewane. Wszystko
przez żeremia bobrów na potoku Sudoł.
Istniejący od ponad 80 lat, jedyny w okolicy klub piłkarski,
w ostatnich miesiącach był
zmuszony zawiesić swoją działalność. Wszystkiemu winne
są bobry, które na potoku Sudoł stale powiększają swoje żeremia i tamy. Z powodu tych
ostatnich pobliskie boisko
sportowe znalazło się w dużej
części pod wodą, co uniemożliwiło treningi.
W efekcie władze klubu zalegają z opłatami za dzierżawę
boiska – nie korzystają z niego, więc nie mają pieniędzy.
– Co miesiąc przychodzą kolejne polecenia zapłaty. Nie mamy możliwości ich uregulować,
ponieważ z miasta nie otrzymujemy żadnej pomocy finansowej – tłumaczy Jacek Linca,
wiceprezes LKS Tonianka.
Zarząd
Infrastruktury
Sportowej, który jest właści-

Zeskanuj kod QR i czytaj codziennie
informacje z Twojej dzielnicy na stronie
internetowej „Dziennika Polskiego”

cielem boiska, wyszedł z propozycją zmiany umowy dzierżawy – z płatnej na nieodpłatne użyczenie. Rozmowy w tej
sprawie mają rozpocząć się
na początku stycznia.
– Jeżeli jednak władze LKS
Tonianka nie byłyby zainteresowane dalszym korzystaniem
z tego terenu, mają prawo wystąpić o rozwiązanie umowy
– wyjaśnia Jerzy Sasorski,
rzecznik ZIS.
Wiceprezes Tonianki nie
bierze jednak pod uwagę możliwości przeprowadzki klubu.
– To boisko jest częścią naszej
historii i tradycji. Nie wyobrażam sobie grać w innym miejscu – podkreśla.
ZIS wystąpił również do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska z wnioskiem o odszkodowanie za zniszczenia
spowodowane przez bobry.
Z takiego obrotu sprawy
cieszy się wiceprezes LKS Tonianka. – Ewentualne pieniądze z odszkodowania mogłyby
zostać przeznaczone na rozwiązanie problemu bobrów
oraz na rekultywację boiska
– podkreśla Jacek Linca.

PODGÓRZE
O sprawach dzielnicy piszą:
PAULINA SZYMCZEWSKA,
tel. 12 61 99 306, i ARKADIUSZ
MACIEJOWSKI, tel. 12 61 99 138

„Zawiła Cmentarz” jeżdżą bez
zmian, a następnie ulicami Zawiłą i Zakopiańską do Borku Fałęckiego, gdzie wracają na swoją stałą trasę do Wieliczki. Przed
dojazdem do Borku Fałęckiego
nie zatrzymują się na przystanku „Góra Borkowska”. Natomiast w kierunku przeciwnym
autobusy kursują bez zmian.

Piotr Drabik
krakow@dziennik.krakow.pl

Nowo wybrani radni dzielnicowi po raz pierwszy w tej kadencji zgromadzą się dzisiaj na sesjach i złożą ślubowanie.
We wszystkich 18 dzielnicach
Krakowa pierwsze sesje rad
dzielnic odbędą się w tym samym terminie: dziś o godz. 18.
Porządek obrad również będzie podobny – nowo wybrani

(PSZ)

Wybierzmy najważniejsze
wydarzenie mijającego roku
Konkurs
Otwarcie Kraków Areny, kanonizacja Jana Pawła II, referendum czy start budżetu obywatelskiego? Rusza konkurs
na wydarzenie roku 2014.
W miejskim serwisie Magiczny Kraków, czyli na stronie
www.krakow.pl, rozpoczął się
internetowy konkurs na „Wydarzenie 2014 roku”.
Internauci mogą wybrać
jedno spośród dziesięciu ważnych wydarzeń, które miały

miejsce w Krakowie w mijającym roku. Są wśród nich m.in.
oddane do użytku inwestycje
(jak np. Kraków Arena w Czyżynach), ale nie zabrakło również ważnych tegorocznych
uroczystości. W plebiscycie
biorą też udział takie wydarzenia jak pierwsze referendum
miejskie (miało miejsce w maju) czy budżet obywatelski.
Głosować można na jedno
z zaproponowanych wydarzeń.
Wśród uczestników zostaną
rozlosowane nagrody.
(PSZ)

FOT. PAWEŁ STACHNIK

Radni dzielnicowi
rozpoczynają pracę
radni złożą ślubowanie, a następnie wybiorą przewodniczących swoich rad dzielnic.
Sesje są otwarte dla mieszkańców. Każdy może przyjść
i śledzić obrady, porozmawiać
z radnymi o sprawach ważnych
dla dzielnicy, a także zgłaszać
swe uwagi, wnioski itp.
Pełna lista rad dzielnic Krakowa z adresami ich siedzib
jest na www.bip.krakow.pl.

PODGÓRZE
A Znany już wielu podgórzanom
Targ Pietruszkowy, który od kilku tygodni odbywa się co sobotę
(w godz. 8 – 13) w podziemiach
KS Korona, bije rekordy popularności. W pomieszczeniach o powierzchni blisko 200 mkw. kupujący mieszczą się z trudem.
Dlatego od najbliższego tygodnia organizatorzy zapraszają
na targ także w środy, w godz.
15 – 19. Przypomnijmy, Targ Pietruszkowy to impreza, podczas
której można kupić smaczne, lokalne produkty od małopolskich
rolników i przetwórców.

Nadkom. Dariusz Piekarski sporządził portret pamięciowy

(PSZ)

Kryminalna masakra
w Kamienicy Hipolitów

PODGÓRZE
A Dom Kultury „Podgórze” przy
ul. Sokolskiej 13 zaprasza dziś
o godz. 19.30 na kolejne spotkanie z cyklu „Zapomniani kompozytorzy”. Gospodarzem wieczoru – poświęconego Oskarowi
Kolbergowi – będzie Paweł Albiński. Wstęp wolny.

Książka
Czaszkę ofiary zabitej strzałem
w głowę, pistolet w parasolce
i portret pamięciowy można było zobaczyć w Kamienicy Hipolitów, gdzie odbyła się premiera nowego wydania książki
znanego krakowskiego pisarza
Mariusza Wollnego.
Tym razem twórca postaci Kacpra Ryksa zaprezentował powieść sensacyjno-kryminalną
pt.„ObliczePana”.Akcjarozgrywa się m.in. w Krakowie, a jednymzelementówfabułyjestcenny relikwiarz przechowywany
w kościele św. Floriana.

Prezentacja przebiegła pod
hasłem „Masakra w Kamienicy
Hipolitów”. Widzowie mogli zobaczyć makabryczne eksponaty z Muzeum Zakładu Medycyny Sądowej, wśród których była czaszka osoby zabitej strzałem w głowę i domowym sposobem wykonana broń palna,
w tym pistolet w parasolce oraz
składana szabla.
Z kolei rysownik portretów
pamięciowychnadkom.Dariusz
Piekarski sporządził na miejscu
(według opisu świadków) portret pamięciowy groźnego przestępcy, którego zresztą... rozpoznano wśród obecnych.
(PS)

O sprawach dzielnicy piszą:
MAŁGORZATA STUCH,
tel. 12 68 88 245, i REMIGIUSZ PÓŁTORAK, tel. 12 61 99 243

PODGÓRZE
A Zmieniła się trasa autobusów
linii nr 244 (Czerwone Maki
– Wieliczka). Kursują one z pominięciem ulicy Sielskiej. Z pętli
Czerwone Maki do przystanku

(MST)

Samorząd

NOWA HUTA

CZYŻYNY
A Radni z Czyżyn podzielili pieniądze na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – na przyszły rok. 16 tys. zł
trafi do VIII Komisariatu Policji.
Zakup sprzętu dla straży pożarnej to 10 tys. zł, a III Oddział straży miejskiej otrzyma w sumie
16 tys. zł, z czego 8 tys. zł wyda
na dodatkowe patrole, 5 tys. zł
na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, a 3 tys.
na dofinansowanie działań profilaktycznych.
(MST)

OSIEDLE BOHATERÓW
WRZEŚNIA
A Klub Mirage (os. Bohaterów
Września 26) zaprasza 19 grudnia o godz. 12 na warsztaty
muzyczno-plastyczne oraz
spotkanie bożonarodzeniowe
dla dzieci z rodzicami. Warsztaty będą okazją do poznania zapomnianych już tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, wykonania ozdób choinkowych
oraz wspólnego kolędowania.
Wstęp wolny.
(MST)

NOWA HUTA
A Można już odbierać zaproszenia na koncert cyklu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”. 29 grudnia
o godz. 19 w kościele św. Brata
Alberta (os. Dywizjonu 303) wy-

FOT. ARCHIWUM

w końcu nowoczesny i funkcjonalny obiekt.
Jak podkreślają urzędnicy
miejscy, zakończyły się już
praktycznie wszystkie zaplanowane na ten rok prace
od strony ul. Wielickiej (prowadzone w ramach budowy
nowego torowiska), czyli m.in.
budowa nowej ścieżki rowerowej oraz tzw. część tramwajowa polegająca np. na łączeniu
starych szyn z nowymi.
Piotr Hamarnik zaznacza,
że w najbliższym czasie pasażerowie komunikacji miejskiej,
kierowcy i piesi nie muszą obawiać się żadnych większych
utrudnień związanych z prowadzoną inwestycją.
W budowie nowych estakad bardzo pomaga w tym roku dobra pogoda, a przede
wszystkim dodatnie temperatury. Urzędnicy z ZIKiT nie są
jednak w stanie na razie określić, czy możliwość prowadzenia robót bez przerw pozwoli
na wcześniejsze zakończenie
inwestycji.
– Trudno to teraz określić.
Zakończenie kontraktu planowane jest na wrzesień 2015. Taką mamy podpisaną umowę
i tego się trzymamy – podkreśla Piotr Hamarnik.
Budowa nowej linii tramwajowej Lipska – Wielicka ruszyła w połowie października
ubiegłego roku. Jej koszt to
około 150 mln zł.

FOT. ANNA KACZMARZ

FOT. ANNA KACZMARZ

Co istotne, z estakady,
na której zlokalizowany będzie
jeden z nowych przystanków,
podróżni szybko przedostaną
się od razu na peron, gdzie będą mogli przesiąść się na pociąg. Teraz – by dotrzeć na stację – muszą iść kilkaset metrów z przystanku „Dworcowa”. Warto też dodać, że
w najbliższych tygodniach ma
ruszyć finansowana przez
PKP modernizacja budynku
dworcowego w Płaszowie, która potrwa do końca 2015 roku.
Pasażerowie zyskają jednak
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ULICA CZARODZIEJSKA
A Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje,
że jutro (17 XII) w godz. 10 – 13 wystąpią przerwy w dostawie wody
dla ul. Czarodziejskiej. Ma to
związek z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej. Komunikaty o planowanych wyłączeniach wody są publikowane
na bieżąco na stronie internetowej www.mpwik.krakow.pl.

stąpi zespół wokalny Affabre.
W ten grudniowy wieczór będzie
można usłyszeć najpiękniejsze
kolędy i pastorałki – zarówno
polskie, jak i z całego świata.
W kościele wybrzmią między innymi refleksyjne „Jezus malusieńki” i „Gdy się Chrystus rodzi”
w opracowaniu Krzesimira Dębskiego, angielska „It Came Upon
the Midnight Clear”, niemiecka
pieśń zimowa „Leise rieselt der
Schnee” i katalońska piosenka
świąteczna „El Noi de la Mare”.
Nie zabraknie również najbardziej popularnych amerykańskich przebojów. Zaproszenia są
do odbioru w Ośrodku Kultury
Kraków-Nowa Huta (os. Zgody 1)
i w punkcie informacji miejskiej
(ul. św. Jana 2).

(PSZ)

(MST)

(PSZ)

