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DZIENNIK POLSKI

BĄDŹNABIEŻĄCO
Zeskanuj kodQR i czytaj codziennie
informacje zTwojej dzielnicy na stronie
internetowej „DziennikaPolskiego”

PODGÓRZE
AZmieniła się trasa autobusów
linii nr 244 (CzerwoneMaki
– Wieliczka). Kursują one zpo-
minięciemulicy Sielskiej. Z pętli
CzerwoneMaki doprzystanku

„ZawiłaCmentarz” jeżdżąbez
zmian, anastępnie ulicami Za-
wiłą i ZakopiańskądoBorkuFa-
łęckiego, gdziewracają na swo-
ją stałą trasę doWieliczki. Przed
dojazdemdoBorkuFałęckiego
nie zatrzymują się naprzystan-
ku „GóraBorkowska”. Nato-
miastwkierunkuprzeciwnym
autobusy kursują bez zmian.
(MST)

PODGÓRZE
AZnany jużwielu podgórzanom
TargPietruszkowy, który odkil-
ku tygodni odbywasię co sobotę
(wgodz. 8 – 13)wpodziemiach
KSKorona, bije rekordy popular-
ności.Wpomieszczeniachopo-
wierzchni blisko 200mkw. ku-
pującymieszczą się z trudem.
Dlategoodnajbliższego tygod-
nia organizatorzy zapraszają
na targ takżewśrody,wgodz.
15 – 19. Przypomnijmy, TargPie-
truszkowy to impreza, podczas
którejmożna kupić smaczne, lo-
kalne produkty odmałopolskich
rolników i przetwórców.
(PSZ)

PODGÓRZE
ADomKultury „Podgórze” przy
ul. Sokolskiej 13 zaprasza dziś
o godz. 19.30nakolejne spotka-
nie z cyklu „Zapomniani kompo-
zytorzy”. Gospodarzemwieczo-
ru – poświęconegoOskarowi
Kolbergowi – będziePawełAl-
biński.Wstępwolny.
(PSZ)

ULICACZARODZIEJSKA
AMiejskiePrzedsiębiorstwoWo-
dociągów iKanalizacji informuje,
że jutro (17XII)wgodz. 10– 13wy-
stąpiąprzerwywdostawiewody
dlaul.Czarodziejskiej.Mato
związekzpracamimodernizacyj-
nyminasieciwodociągowej.Ko-
munikatyoplanowanychwyłą-
czeniachwodysąpublikowane
nabieżąconastronie interneto-
wejwww.mpwik.krakow.pl.
(PSZ)

PODGÓRZE
Osprawachdzielnicy piszą:
PAULINASZYMCZEWSKA,
tel. 12 61 99306, iARKADIUSZ
MACIEJOWSKI, tel. 12 61 99 138

CZYŻYNY
ARadni z Czyżynpodzielili pie-
niądzenabezpieczeństwopub-
liczne i ochronęprzeciwpożaro-
wą–naprzyszły rok. 16 tys. zł
trafi doVIII KomisariatuPolicji.
Zakup sprzętu dla straży pożar-
nej to 10 tys. zł, a III Oddział stra-
żymiejskiej otrzymawsumie
16 tys. zł, z czego8 tys. złwyda
nadodatkowepatrole, 5 tys. zł
na zakup sprzętu komputerowe-
go z oprogramowaniem, a3 tys.
nadofinansowanie działańpro-
filaktycznych.
(MST)

OSIEDLEBOHATERÓW
WRZEŚNIA
AKlubMirage (os. Bohaterów
Września 26) zaprasza 19 grud-
nia ogodz. 12 nawarsztaty
muzyczno-plastyczneoraz
spotkanie bożonarodzeniowe
dla dzieci z rodzicami.Warszta-
ty będąokazją dopoznania za-
pomnianych już tradycji związa-
nych zBożymNarodzeniem,wy-
konania ozdób choinkowych
orazwspólnego kolędowania.
Wstępwolny.
(MST)

NOWAHUTA
AMożna już odbierać zaprosze-
nia nakoncert cyklu „NowaHu-
ta. DlaczegoNie?!”. 29 grudnia
o godz. 19wkościele św. Brata
Alberta (os. Dywizjonu303)wy-

stąpi zespółwokalnyAffabre.
W tengrudniowywieczór będzie
możnausłyszećnajpiękniejsze
kolędy i pastorałki – zarówno
polskie, jak i z całego świata.
Wkościelewybrzmiąmiędzy in-
nymi refleksyjne „Jezusmalu-
sieńki” i „Gdy sięChrystus rodzi”
wopracowaniuKrzesimiraDęb-
skiego, angielska „It CameUpon
theMidnightClear”, niemiecka
pieśń zimowa „Leise rieselt der
Schnee” i katalońskapiosenka
świąteczna „ElNoi de laMare”.
Nie zabraknie również najbar-
dziej popularnychamerykań-
skich przebojów. Zaproszenia są
doodbioruwOśrodkuKultury
Kraków-NowaHuta (os. Zgody 1)
iw punkcie informacjimiejskiej
(ul. św. Jana 2).
(MST)

NOWAHUTA
Osprawachdzielnicy piszą:
MAŁGORZATASTUCH,
tel. 12 6888245, iREMIGIUSZPÓŁ-
TORAK, tel. 12 61 99243
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Co istotne, z estakady,
naktórej zlokalizowanybędzie
jeden z nowych przystanków,
podróżni szybko przedostaną
się od razunaperon, gdzie bę-
dą mogli przesiąść się na po-
ciąg.Teraz –bydotrzećna sta-
cję – muszą iść kilkaset me-
trów z przystanku „Dworco-
wa”. Warto też dodać, że
wnajbliższych tygodniachma
ruszyć finansowana przez
PKP modernizacja budynku
dworcowegowPłaszowie, któ-
ra potrwadokońca 2015 roku.
Pasażerowie zyskają jednak

w końcu nowoczesny i funk-
cjonalny obiekt.
Jak podkreślają urzędnicy

miejscy, zakończyły się już
praktycznie wszystkie zapla-
nowane na ten rok prace
od strony ul. Wielickiej (pro-
wadzone w ramach budowy
nowego torowiska), czylim.in.
budowanowej ścieżki rowero-
wej oraz tzw. część tramwajo-
wa polegająca np. na łączeniu
starych szyn z nowymi.
Piotr Hamarnik zaznacza,

żewnajbliższym czasie pasa-
żerowiekomunikacjimiejskiej,
kierowcy ipiesiniemusząoba-
wiać się żadnych większych
utrudnień związanych z pro-
wadzoną inwestycją.
W budowie nowych esta-

kad bardzo pomagaw tymro-
ku dobra pogoda, a przede
wszystkimdodatnie tempera-
tury.Urzędnicy zZIKiTnie są
jednakwstanie na razie okre-
ślić, czymożliwość prowadze-
nia robót bez przerw pozwoli
na wcześniejsze zakończenie
inwestycji.
– Trudno to teraz określić.

Zakończenie kontraktuplano-
wane jestnawrzesień2015.Ta-
ką mamy podpisaną umowę
i tego się trzymamy – podkre-
śla Piotr Hamarnik.
Budowanowej linii tramwa-

jowej Lipska –Wielicka ruszy-
ła w połowie października
ubiegłego roku. Jej koszt to
około 150mln zł.

Istniejący od ponad 80 lat, je-
dynywokolicy klubpiłkarski,
w ostatnich miesiącach był
zmuszonyzawiesić swojądzia-
łalność. Wszystkiemu winne
są bobry, które na potoku Su-
doł stalepowiększają swojeże-
remia i tamy. Z powodu tych
ostatnich pobliskie boisko
sportowe znalazło sięw dużej
części podwodą, couniemożli-
wiło treningi.
Wefekciewładzeklubuza-

legają zopłatami zadzierżawę
boiska – nie korzystają z nie-
go, więc nie mają pieniędzy.
– Comiesiącprzychodząkolej-
ne polecenia zapłaty. Nie ma-
mymożliwości ichuregulować,
ponieważ z miasta nie otrzy-
mujemyżadnej pomocy finan-
sowej – tłumaczy JacekLinca,
wiceprezes LKS Tonianka.
Zarząd Infrastruktury

Sportowej, który jest właści-

cielem boiska, wyszedł z pro-
pozycją zmianyumowydzier-
żawy – z płatnej na nieodpłat-
ne użyczenie. Rozmowy w tej
sprawie mają rozpocząć się
na początku stycznia.
– Jeżeli jednakwładzeLKS

Toniankanie byłyby zaintere-
sowanedalszymkorzystaniem
z tego terenu,mają prawowy-
stąpić o rozwiązanie umowy
– wyjaśnia Jerzy Sasorski,
rzecznik ZIS.
Wiceprezes Tonianki nie

bierze jednakpoduwagęmoż-
liwości przeprowadzki klubu.
–To boisko jest częścią naszej
historii i tradycji. Niewyobra-
żam sobie grać w innymmiej-
scu – podkreśla.
ZISwystąpił równieżdoRe-

gionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zwnioskiemood-
szkodowanie za zniszczenia
spowodowane przez bobry.
Z takiego obrotu sprawy

cieszy sięwiceprezes LKSTo-
nianka. – Ewentualne pienią-
dze z odszkodowaniamogłyby
zostać przeznaczone na roz-
wiązanie problemu bobrów
oraz na rekultywację boiska
– podkreśla Jacek Linca.
PiotrDrabik
krakow@dziennik.krakow.pl

Tonie
Zarząd InfrastrukturySporto-
wej rozpoczął zklubemLKSTo-
nianka rozmowywsprawie
umowydzierżawyboiska, które
od lat jest zalewane.Wszystko
przez żeremiabobrównapoto-
kuSudoł.

Zalane boisko z szansą
na nowe otwarcie

Wewszystkich 18 dzielnicach
Krakowa pierwsze sesje rad
dzielnic odbędą się w tym sa-
mymterminie: dziś o godz. 18.
Porządek obrad również bę-
dzie podobny – nowowybrani

radni złożą ślubowanie, a na-
stępniewybiorąprzewodniczą-
cych swoich rad dzielnic.
Sesje są otwarte dlamiesz-

kańców. Każdy może przyjść
i śledzić obrady, porozmawiać
zradnymiosprawachważnych
dla dzielnicy, a także zgłaszać
swe uwagi, wnioski itp.
Pełna lista raddzielnicKra-

kowa z adresami ich siedzib
jest nawww.bip.krakow.pl.
(PSZ)

Samorząd
Nowowybrani radni dzielnico-
wi po razpierwszywtej kaden-
cji zgromadząsiędzisiaj nase-
sjach i złożąślubowanie.

Radni dzielnicowi
rozpoczynają pracę

Nadkom. Dariusz Piekarski sporządził portret pamięciowy
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TymrazemtwórcapostaciKac-
pra Ryksa zaprezentował po-
wieść sensacyjno-kryminalną
pt.„ObliczePana”.Akcjarozgry-
wa się m.in. wKrakowie, a jed-
nymzelementówfabułyjestcen-
ny relikwiarz przechowywany
wkościele św.Floriana.

Prezentacja przebiegła pod
hasłem„MasakrawKamienicy
Hipolitów”.Widzowiemoglizo-
baczyć makabryczne ekspona-
ty zMuzeumZakładuMedycy-
ny Sądowej, wśród których by-
ła czaszka osoby zabitej strza-
łem w głowę i domowym spo-
sobem wykonana broń palna,
wtympistoletwparasolceoraz
składanaszabla.
Z kolei rysownik portretów

pamięciowychnadkom.Dariusz
Piekarskisporządziłnamiejscu
(według opisu świadków) por-
tretpamięciowygroźnegoprze-
stępcy,któregozresztą... rozpo-
znanowśródobecnych.
(PS)

Książka
Czaszkęofiary zabitej strzałem
wgłowę, pistoletwparasolce
i portretpamięciowymożnaby-
ło zobaczyćwKamienicyHi-
politów,gdzieodbyła siępre-
mieranowegowydaniaksiążki
znanegokrakowskiegopisarza
MariuszaWollnego.

Kryminalnamasakra
wKamienicyHipolitów

Wmiejskim serwisie Magicz-
ny Kraków, czyli na stronie
www.krakow.pl, rozpoczął się
internetowykonkurs na „Wy-
darzenie 2014 roku”.
Internauci mogą wybrać

jedno spośród dziesięciuważ-
nych wydarzeń, które miały

miejscewKrakowiewmijają-
cymroku. Sąwśródnichm.in.
oddane do użytku inwestycje
(jaknp.KrakówArenawCzy-
żynach), ale nie zabrakło rów-
nież ważnych tegorocznych
uroczystości. W plebiscycie
biorą teżudział takiewydarze-
nia jak pierwsze referendum
miejskie (miałomiejscewma-
ju) czy budżet obywatelski.
Głosować można na jedno

zzaproponowanychwydarzeń.
Wśród uczestników zostaną
rozlosowane nagrody.
(PSZ)

Konkurs
OtwarcieKrakówAreny, kano-
nizacjaJanaPawła II, referen-
dumczystart budżetuobywa-
telskiego?Ruszakonkurs
nawydarzenie roku2014.

Wybierzmy najważniejsze
wydarzeniemijającego roku
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