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Wydarzenia (16.06.2011 - 05.07.2011)

przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Wakacje - czas miły i przyjemny.
Wakacyjny odpoczynek, wakacyjne
wyjazdy, wakacyjny nastrój. Ale
w Radzie Dzielnicy X praca wre!
Chociaż dopiero rozpoczęło się drugie półrocze 2011 r., już pracujemy
nad budżetem na rok 2012. Staramy
się poprawić ofertę zbiorowej komunikacji miejskiej. W kilku osiedlach
naszej dzielnicy trwają remonty dróg.
Widać już pierwsze efekty naszej
pracy. A to dopiero początek...
Życzę Państwu wspaniałych
wakacji!
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
przewodniczący Rady Dzielnicy X

„Rajcuś Krakowski”
„Rajcuś Krakowski obserwuje - poszukuje - prezentuje” to konkurs społeczno-kulturalny, przeznaczony dla
najmłodszych obywateli Krakowa. Jego
rozstrzygnięcie nastąpiło 22 czerwca,
a wśród laureatów znaleźli się uczniowie ze szkół Dzielnicy X.
W grupie dzieci w wieku 8-9 lat wyróżnienie specjalne otrzymała klasa
II c ze Szkoły Podstawowej nr 97. Wyróżnieniami i zakwalifikowaniem na
wystawę w holu krakowskiego magistratu nagrodzono także prace, przygotowane przez zespoły z klas I a SP 97
oraz II a ze Szkoły Podstawowej nr 134.
W konkursie, organizowanym przy
udziale Rady m. Krakowa i rad dzielnic
wzięło udział ponad 770 dzieci.

1 8 . 0 6 . Zawody sportowe, konkursy dla
dzieci, przelot motoparalotniarzy, zabawa
taneczna, występy kabaretowe, koncert
laureatów festiwalu artystycznego, pokaz
ogni sztucznych - to tylko niektóre z atrakcji dorocznego festynu Dzielnicy X, który odbył się przy ul. Inicjatywy Lokalnej w Opatkowicach (relacja - str. 4-5).
2 8 . 0 6 . Sesja Rady Dzielnicy X. W jednej z uchwał radni określili podział środków
na zadania priorytetowe w roku 2012. A oto
niektóre z planowanych przedsięwzięć,
finansowanych z budżetu Dzielnicy X:
Odśnieżanie ulic - 30 000 zł,
Remont ulic i chodników - 61 000 zł,
Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowę i budowa chodnika w Parku
Maćka i Doroty na odcinku od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej - 10 000 zł,
Montaż progów zwalniających na
ul. J. Skrzetuskiego (na odcinku od ul. Fałęckiej do ul. Wichrowej) - 5 000 zł,
Montaż progów zwalniających na ul. Janowskiego - 5 000 zł,
Doposażenie ogródka jordanowskiego
przy ul. Sztaudyngera 5 - 10 000 zł,
Wymiana stolarki okiennej w budynku filii
Szkoły Podstawowej nr 97 - 15 000 zł,
Odwodnienie, osuszenie i izolacja budynku SP nr 97 (kontynuacja) - 60 000 zł,
Remont budynku OKK Wróblowice (ocieplenie oraz drobne prace doszczelniające
drugą część dachu) - 29 000 zł,
Organizacja II dzielnicowego turnieju
sportowego - 8 000 zł,
Dofinansowanie działalności OKK Kosocice i OKK Soboniowice - po 5 000 zł i OKK
Wróblowice - 8 000 zł,
Parafiada w Swoszowicach - 7 000 zł,
Dofinansowanie działalności OKK Zbydniowice - 5 000 zł,
Kontynuacja wymiany nawierzchni boiska
OSS Opatkowianka - 50 000 zł,
Opracowanie dokumentacji projektowej
boiska przy WLKS Krakus - 68 000 zł.
Łącznie rozdysponowano 436 800 zł.
Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną przez ZIKiT zmianę trasy linii autobusowej nr 178, która przebiegać będzie od skrzyżowania ulic Kobierzyńskiej
i Grota Roweckiego ulicami: Kobierzyńską,

Zawiłą, Borkowską, Forteczną, Judyma,
Banachiewicza, Narvik, Zawiszy do przystanku „Os. Kliny”. Pozytywną opinię uzyskała także przedłożona przez ZIKiT propozycja zmiany tras linii autobusowych nr
175 i 235. Linia 175 ma łączyć Borek Fałęcki z Sidziną najkrótszą trasą, z pominięciem ul. Poronińskiej, Smoleńskiego
i Świetlistej. Te ostatnie trzy ulice ma obsługiwać linia 235.
2 9 . 0 6 . Przewodniczący Rady m. Krakowa Bogusław Kośmider spotkał się w siedzibie Rady Dzielnicy X z grupą radnych
i mieszkańców. Temat: planowane przez
prezydenta Jacka Majchrowskiego podwyżki podatków i opłat lokalnych (więcej na
ten temat: str 3).
2 9 . 0 6 . Trzy osoby zostały ranne w eksplozjach naszpikowanych odłamkami szkła,
gwoździami i szpilkami ładunków wybuchowych, podłożonych przez nieznanego
sprawcę lub sprawców (w celu ich wykrycia
policja powołała specjalną grupę śledczą)
na terenie posesji przy ul. Siarczanej (Dzielnica X) i ul. Jeleniogórskiej (Dzielnica IX).
W związku z tymi wydarzeniami radni Dzielnicy X zaapelowali do mieszkańców o szczególną ostrożność i czujność. Niektórzy łączą
ostatnie eksplozje z wcześniejszymi podpaleniami garaży i samochodów, o których
pisaliśmy w nr 1 „Dziesiątki”.
0 1 . 0 7 . W klubach kultury w Wróblowicach, Kosocicach i Zbydniowicach rozpoczęła się akcja „Lato” (jej program zamieszczamy na str. 7). Klub w Soboniowicach jest
w lipcu nieczynny.
0 1 . 0 7 . Zaczął obowiązywać system
elektronicznego poboru opłat na części
dróg krajowych. Grozi to, że przewoźnicy, chcąc uniknąć myta, zaczną kierować swoje pojazdy na boczne ulice
w mieście. W związku z tym ZIKiT wprowadził nowe ograniczenia na niektórych
ulicach Krakowa.
Ciężarówki o tonażu powyżej 16 t. nie
będą mogły jeździć m.in. ul. Krzyżańskiego (za skrzyżowaniem z ul. Matematyków
Krakowskich), ul. Chałubińskiego (za tablicą określającą początek obszaru zabudowanego) oraz ul. Myślenicką (za rondem
w kierunku ul. Merkuriusza Polskiego).

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1000 egz.
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Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego: Waldemar Domański, e-mail: radnywaldemardomanski@wp.pl
Redaktor prowadzący: Adam Rymont, tel. 722 365 364
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Spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy X

Podwyżki - tak czy nie?
Przewodniczący Rady m. Krakowa Bogusław Kośmider spotkał się 29 czerwca
w siedzibie Rady Dzielnicy X z grupą radnych i mieszkańców. Temat: planowane
przez prezydenta Jacka Majchrowskiego
podwyżki podatków i opłat lokalnych.
Podstawą dyskusji była przygotowana przez Platformę Obywatelską
(przypomnijmy, że Bogusław Kośmider reprezentuje tę partię) w ramach
konsultacji społecznych ankieta, dotycząca proponowanych zmian. Zawiera
ona sześć pytań. Jedno natury ogólnej
(„Czy Pana/Pani zdaniem podwyżki podatków, opłat i cen usług komunalnych
w Krakowie są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania miasta?”) oraz
pięć szczegółowych, odnoszących się do
konkretnych dziedzin.
W przypadku pytania pierwszego,
uczestnicy spotkania byli dość zgodni,
uznając, że podniesienie obciążeń finansowych jest konieczne w obecnej sytuacji Krakowa, jednak pod warunkiem,
iż będą temu towarzyszyły konkretne,
zdecydowane działania oszczędnościowe ze strony władz miasta.
Podczas debaty nad pozostałymi zagadnieniami z ankiety jeszcze raz okazało się, że decydujący wpływ na opinię
odpowiadającego ma jego aktualna, indywidualna sytuacja życiowa. Tak było
choćby przy pytaniu piątym: „Czy zgadza się Pan/Pani na wzrost opłaty za
czesne w żłobkach, jeżeli pieniądze uzyskane z takiej podwyżki zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby miejsc
w placówkach opiekujących się dziećmi
w wieku do lat 3?” Ostatecznie uznano,
że taka zgoda będzie, o ile czesne wzrośnie w stopniu umiarkowanym, a pozyskane w ten sposób środki rzeczywiście
zostaną przeznaczone na wymieniony
cel, a nie trafią do wspólnego worka.
Kontrowersje wzbudziła także propozycja wzrostu - do maksymalnego,
dopuszczanego obecnie przepisami poziomu - podatku od nieruchomości. Taki
pomysł nie może podobać się osobom,
które ta podwyżka dotknęłaby, chociaż
Bogusław Kośmider uspokajał tłumacząc, że dla właściciela domu o powierzchni 200 m kw. oznaczałaby ona
wzrost podatku o zaledwie kilkanaście

Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider podczas spotkania w siedzibie
Rady Dzielnicy X

złotych rocznie. Bardziej odczuliby to
w swoich portfelach właściciele nieruchomości komercyjnych, aczkolwiek
i w tym wypadku podwyżka, zdaniem
przewodniczącego Rady Miasta, z pewnością nie przekreślałaby opłacalności
prowadzenia działalności gospodarczej.
Żadnych wątpliwości nie wzbudziła propozycja wprowadzenia opłaty od
posiadanych psów. Dłużej dyskutowano
na temat urynkowienia wysokości stawek czynszów za mieszkania komunalne. Co prawda takich lokali na terenie
Dzielnicy X jest bardzo niewiele, ale
i tak uczestnicy spotkania swoją zgodę
uzależnili od uwzględnienia - w przypadku podwyżek czynszów - możliwości biedniejszych lokatorów. Przewodniczący Kośmider zapewniał, że tak
się stanie, informując jednocześnie, że
obecnie aż 85 proc. najemców mieszkań komunalnych osiąga dochody na
tyle wysokie, że nie uprawniałyby one
do starania się o przydział takich lokali.
Nie było jednomyślności również
co do podwyżek cen biletów MPK. Według Bogusława Kośmidra pozostawienie cen na obecnym, jednym z najniższych w Polsce poziomów (biorąc pod
uwagę duże miasta), będzie skutkowało
ograniczeniem sieci komunikacji miejskiej i zmniejszeniem częstotliwości

Fot. „Dziesiątka”

kursów. Poza tym, jak zauważył inny
z dyskutantów, z biletów jednorazowych
korzystają głównie turyści, dla których
kilkudziesięciogroszowa podwyżka nie
będzie miała żadnego znaczenia. Co
jednak zrobić z kosztownymi ulgami
dla emerytów? Tu opinie były wręcz
skrajne. Ktoś stwierdził, że takie ulgi
są niepotrzebne, bo „emeryci mają pieniądze, dostają bez problemów kredyty
w bankach”, ktoś inny jednak odrzekł,
że dzięki ulgom „starsi ludzie w ogóle
wychodzą z domów”.
Na zakończenie Bogusław Kośmider podzielił się informacją, że dzięki
ogłoszonej kilka godzin wcześniej decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej
„będziemy w najbliższych miesiącach
łapali w Krakowie finansową równowagę, a przynajmniej część zadań dzielnic
zostanie odblokowana”.
Przypomnijmy, że zamieszanie wokół finansów Krakowa wywołane jest
obowiązującym od grudnia ub.r. rozporządzeniem ministra finansów, które
zmieniło zasady naliczania długu samorządów. Przepisy weszły w życie, gdy
budżety miast były już ustalone. Spowodowały więc, że większość samorządów
w Polsce ma kłopoty, aby nie przekroczyć limitu zadłużenia (60 proc.).
(R)
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Festyn Dzielnicy X

Zabawa dla każdego
- Pomyśleli o wszystkich. Dla dzieci przygotowano wiele konkursów i zabaw, dla dorosłych mecz i tańce. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie... - podkreśla pani Anna
z Opatkowic, którą spotkaliśmy w sobotnie
popołudnie przy ul. Inicjatywy Lokalnej.
To właśnie tam ma swoją siedzibę rada
naszej dzielnicy, a także klub sportowy
OSS „Opatkowianka”. I to tam 18 czerwca
odbył się doroczny festyn Dzielnicy X.
Pogoda nie dopisała, ale mimo to nie
zabrakło dobrej zabawy i wielu atrakcji. Wystąpili laureaci XII Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X. Na najmłodszych uczestników imprezy czekało
wesołe miasteczko z trampoliną, nadmuchiwanym zamkiem i zjeżdżalnią,
z których pociechy mogły korzystać aż
do późnego wieczora. Wielkim zainteresowaniem cieszył się body painting,
czyli malowanie ciała farbkami. Najmodniejszym wzorem, który szczególnie często pojawiał się na malutkich
rękach, okazał się szary koń. Również
z myślą o dzieciach przygotowano kon-

kursy, sprawdzające ich koordynację
ruchową w tańcu, zdolności manualne podczas obierania jajek ze skorupek
i umiejętność współpracy w pokonywaniu skomplikowanego toru przeszkód.
Każda konkurencja była nowym wyzwaniem, elementem zaciętej rywalizacji.
Równie wielkie emocje wzbudził
mecz A-klasy pomiędzy Opatkowianką a Skalnikiem Trzemeśnia. Mimo
głośnego dopingu ze strony kibiców, w
tym również byłych zawodników klubu, spotkanie zakończyło się przegraną gospodarzy 2:1. Nagrodą pocieszenia, która przywróciła dobry humor
kibicom Opatkowianki, był występ kabaretu „Foch”, czyli Adama Małczyka
i Michała Pałubskiego, artystów „Formacji Chatelet” (zdjęcie na okładce).
Duet przygotował skecze, które nie tylko rozbawiły publiczność, ale i zmusiły ją do ruszenia się z krzeseł w poszukiwaniu nagród. Aby je otrzymać,
należało znaleźć zielone karteczki, które miały być przypięte pod siedzeniami. Najmłodsi nurkowali pod ławkami,

starsi podnosili krzesła. Poszukiwania
zakończono, kiedy okazało się, że nie
ma żadnych zielonych karteczek, a tym
bardziej obiecywanych nagród. Dowcip
wywołał kolejną falę śmiechu.
Po występach na ziemi, przyszedł
czas poszybować w chmury. Krążący
nad boiskiem paralotniarze wzbudzili
niemałe zainteresowanie. Jeszcze większe - spadające z nieba słodycze.
Im robiło się ciemniej, tym na festyn przybywało więcej dorosłych. Od
godziny 20. dobrą muzykę i świetną zabawę gwarantował zespół muzyczny
Casablanca, porywając uczestników imprezy do tańca.
- Festyn to doskonała okazja, żeby
się trochę pośmiać. Za dużo smutku,
a za mało radości doświadczamy w życiu. Dlatego taka impreza powinna być
organizowana częściej niż raz w roku zauważyła pani Barbara z Opatkowic.
Tekst i fot. Paula Święch
studentka dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie
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Uzdrowisko w Swoszowicach ma już 200 lat

Historia siarką pisana
Leczyli się tu m.in. Julian Ursyn Niemcewicz i Hugo Kołłątaj, leczyły się także
tysiące innych pacjentów. Uzdrowisko
Swoszowice obchodzi w tym roku jubileusz 200-lecia swego istnienia. To dobra
okazja, by przypomnieć, choćby pokrótce, jego bogatą historię...
Wszystko zaczęło się dawno, nawet
bardzo dawno, gdyż... około 20 mln lat
temu. Wtedy to teren dzisiejszych Swoszowic stanowił płytką zatokę morza
mioceńskiego, z którego wód wytrącał
się gips, a z niego była wyługowywana
siarka. W średniowieczu w Swoszowicach, podkrakowskiej wsi wymienionej
po raz pierwszy w źródłach pisanych w
Kodeksie Tynieckim z 1362 r., powstały
kopalnie siarki. Przynosiły spory dochód właścicielom i skarbcowi królewskiemu. Być może dlatego były przedmiotem licznych sporów i przechodziły
z rąk do rąk. Z czasem okazało się, że
największym bogactwem Swoszowic
nie jest sama siarka, lecz źródła siarczkowe. Rozpowiadano o ich zaletach
w ochronie przed rozprzestrzenianiem
się tak powszechnych w owych czasach
zaraz. W 1578 r. ukazała się praca, której autor, lekarz króla Stefana Batorego Wojciech Oczko udowadniał wysoką
wartość swoszowickich wód w leczeniu
chorób reumatycznych.
W 1795 r. ówcześni właściciele Swoszowic zwąchawszy interes, który pachniał brzydko, bo zgniłymi jajami, ale
i ładnie, bo pieniędzmi, postawili tu kilka skleconych z gliny i chrustu szałasów,
które na wyrost nazwali „łazienkami”
i „pokojami gościnnymi”.
W 1807 r. wieś Swoszowice kupił
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Feliks Radwański (1756-1826). Ten
rodowity krakowianin wykładał architekturę, matematykę i mechanikę.
Jako pierwszy prezentował studentom UJ zasady działania machiny parowej. Angażował się politycznie - był
senatorem Rzeczpospolitej Krakowskiej. Wielce zasłużył się dla ochrony
zabytków - wskazując na ich wartości
historyczne, obronił skutecznie przed
zburzeniem Bramę Floriańską i Barbakan. W późniejszym okresie rzucił

Uzdrowisko w Swoszowicach działa już od 200 lat... 

myśl uczczenia Tadeusza Kościuszki przez usypanie poświęconego mu
kopca. Wydawał czasopismo, w którym propagował konieczność unowocześniania rolnictwa. Zaprojektował
odcinek plant od ul. Siennej do ul. św.
Anny. Zabiegał o powołanie służb nadzorujących wszelką działalność górniczą. Był zatem człowiekiem o nader
szerokich zainteresowaniach, a jednocześnie o praktycznym, inżynierskim
umyśle. Nic więc dziwnego, że szybko
dostrzegł potencjał, tkwiący w swoszowickich źródłach.
Działał według najlepszych, europejskich wzorców. Zbudował dom zdrojowy „Łazienki”, drewnianymi rynnami
doprowadził do nich wodę, zainstalował urządzenia uzdrowiskowe, urządził
kwatery dla gości. Wytyczył również
teren pod przyszły park zdrojowy, bo
jak zauważył wspomniany na wstępie
Julian Ursyn Niemcewicz, „największą miejsca tego nieprzyjemnością jest
brak cienia”.
Za oficjalną datę narodzin uzdrowiska Swoszowice uznaje się właśnie
rok 1811. Z biegiem czasu nowe miejsce wypoczynku stało się modne wśród
krakowian, którzy wybierali się za miasto, „do wód”, nie tylko po zdrowie, ale
i po rozrywkę. Odbywały się tu koncerty, grano w bilard i kręgle, odwiedzano
restauracje...
Krach nastąpił wraz z wybuchem
powstania listopadowego i epidemii

Fot. „Dziesiątka”

cholery. Na odrodzenie Swoszowice czekały 30 lat. W 1859 r. uzdrowisko i okoliczne tereny zostały zakupione przez
Spółkę Zdrojowisk Krajowych, założoną z inicjatywy dr Józefa Dietla. To
on jest autorem często do dziś cytowanego zdania: „Jeżeli którekolwiek
z miejsc kąpielowych, to zaiste Swoszowice są ku temu przeznaczone, by stały
się uzdrowiskiem najczęściej odwiedzanym w naszym kraju.”
Nowi właściciele wyremontowali
istniejące obiekty, postawili też nowe,
m.in. neogotycki gloriet, służący zabiegom inhalacyjnym, oraz nowy budynek łazienek z trzydziestoma kabinami kąpielowymi i nowoczesnym kotłem
parowym do ogrzewania wód mineralnych. Kuracjusze dojeżdżali tu z Krakowa dorożkami i bryczkami, trzy razy
dziennie kursował też specjalny omnibus. W 1875 r. do wsi doprowadzono
linię kolejową. Swoszowice odżyły...
W kolejnych latach uzdrowisko
przeżywało gorsze (dewastacja w okresie I wojny światowej) i lepsze czasy
(odbudowa i rozbudowa w międzywojniu). W 1945 r. zostało znacjonalizowane. W 1973 r. Swoszowice włączono
w granice administracyjne Krakowa. W 1974 r. Rada Narodowa nadała dawnej wsi oficjalny status uzdrowiska. Dziś założonym przez Feliksa
Radwańskiego zdrojowiskiem włada
prywatna spółka.
(R)
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Gala w Soboniowicach Lato w kulturze
21 czerwca w osiedlowym klubie kultury w Soboniowicach odbył się
doroczny przegląd osiągnięć młodych artystów, związanych z tą kierowaną przez Iwonę Blecharz placówką. Ciasna salka przy ul. Kuryłowicza (w przeszłości funkcjonowała tutaj wiejska szkółka) nie pomieściła wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu.
Imprezę rozpoczęła multimedialna prezentacja prac plastycznych. Później na estradzie (umownej, bo takiej z prawdziwego zdarzenia przecież tam nie ma...) zaprezentowali
się instrumentaliści i tancerze. Krótki plenerowy koncert
dała orkiestra dęta, a na deser pokazano spektakl pt. „Tygrys w wannie”, w wykonaniu wielokrotnie nagradzanej
grupy teatralnej „Podwórkowe strachy”.
Młodzi artyści, a także ich klubowi opiekunowie otrzymali dyplomy uznania z dowcipnymi uzasadnieniami.
W zakończonym właśnie sezonie kulturalnym w klubie
w Soboniowicach działali następujący instruktorzy: Artur
Bolon (gitara), Stanisław Gawor (syntezator, pianino, akordeon, orkiestra dęta, flet), Monika Guzik (zajęcia dla dzieci
w wieku przedszkolnym), Artur Łukiewicz (pianino), Marta Maliszczak-Szewczyk (j. angielski), Justyna Mikulicz-Nidecka (teatr „Podwórkowe Strachy”), Iza Szeląg (klub nastolatki-Dekoratornia), Joanna Szewczyk (aerobik, taniec),
Karolina Żyniewicz (plastyka).

Iwona Blecharz wręcza młodym artystom dyplomy uznania Fot. „Dziesiątka”

”Podwórkowe strachy” w akcji 		

Fot. OKK Soboniowice

OSIEDLOWY KLUB KULTURY WRÓBLOWICE
ul. Niewodniczańskiego 74, tel. 12 654 95 63
e-mail: klub@okkw.webserwer.pl
OKK Wróblowice zaprasza na akcję „Lato w mieście”.
W tym roku, od 1.07 do 29.07., będzie realizować program
„Morskiej Odysei”. Zapewnia dużo atrakcji, m.in. widowiska
taneczne, teatralne, warsztaty technik plastycznych, bębniarskie, etniczne, wakacyjną akademię szantową, naukę wiązania węzłów, warsztaty samarytanki, biżuterii, kuchnie świata,
gry, zabawy świetlicowe i terenowe, dyskusyjne kluby filmowe, karaoke i dyskoteki.
W sierpniu - klub nieczynny.
OSIEDLOWY KLUB KULTURY KOSOCICE
ul. Sztaudyngera 5, tel. 12 653 44 24
e-mail: klub.kosocice@gmail.com
Akcja letnia będzie trwała przez cały okres wakacji, od
1. lipca do 31. sierpnia. Godziny zajęć: od poniedziałku do
piątku od 9.00 do 14.00. W programie:
„Lato z filmem” - projekcje, spotkania z ludźmi kina,
warsztaty wiedzy o filmie, a 21. lipca wyjście do Multikina,
połączone z wizytą w Aquaparku;
Wakacyjne wycieczki - Park Miniatur Świat Marzeń w
Inwałdzie k. Wadowic (28.07., dopłata 16 zł/os.); wycieczka
do krakowskiego Ogrodu Botanicznego (29.07., wymagane
dwa bilety godzinne MPK);
Sportowe lato (gry zespołowe, zawody lekkoatletyczne)
i wakacyjna klubokawiarnia.
OSIEDLOWY KLUB KULTURY ZBYDNIOWICE
ul. Matematyków Krakowskich 102, tel. 12 659 71 20
e-mail: okkzbydniowice@interia.pl
Klub czynny w w lipcu od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 16.00. Program Akcji „Lato”:
Zajęcia tematyczne „Dzieci Świata” - poznajemy świat
widziany oczami dzieci z różnych kontynentów);
Spacerkiem po Krakowie - lekcje biblioteczne, legendy
i fakty o Krakowie;
Wycieczka dla koła seniorów do Białki Tatrzańskiej - 18.07.
Tydzień Afrykański - 19.07.- 22.07.
Tydzień Europejski - 26.07.-28.07.
W sierpniu - klub nieczynny.
OSIEDLOWY KLUB KULTURY SOBONIOWICE
ul. Kuryłowicza 115, tel. 12 451 83 44
e-mail: klubsoboniowice@interia.pl
W lipcu - klub nieczynny. W sierpniu będzie funkcjonował w godz. 10.00-15.00.
Motyw przewodni akcji „Lato”: szlakiem legend starego
Krakowa. Każdy tydzień będzie upływał pod znakiem jednej
z legend: Kopiec Krakusa i Czarna Dama, Panieńskie Skały
oraz Gontyna i Czarci Mostek, Tyniecka Studnia, Smok Wawelski i Hejnał Mariacki. Organizowane będą wycieczki w miejsca, związane z tymi legendami, prelekcja, a w klubie - plastyczne wariacje na temat legendarnych postaci i wydarzeń.
W programie akcji „Lato” ponadto: atrakcyjne wycieczki, zajęcia z rękodzielnictwa i rzeźby oraz gry terenowe
i zajęcia sportowe.
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Informator Dziesiątki
Rada Dzielnicy X
ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: rada@dzielnica10.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Przychodnie zdrowia
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Inicjatywy Lokalnej 5,
tel. 12 264 92 78
Centrum Medyczne „Swoszowice”, ul. Szybisko 21, tel. 12 654 71 11
Straż Miejska
SM Oddział Wola Duchacka, ul. Cechowa 19, tel. 12 688 22 50,
12 650 42 80, e-mail: smwoladuchacka@strazmiejska.krakow.pl
Strażnicy rejonowi:
Jugowice, Kliny - Maciej Zięba, tel. 667 720 679
Swoszowice - Jarosław Żelezik, tel. 667 720 726
Patrol ekologiczny: Rafał Belina, tel. 667 741 395
Policja
VI Komisariat Policji, ul. Ćwiklińskiej 4, tel. 12 615 29 17
Dzielnicowi:
Wróblowice, Swoszowice, Zbydniowice
- mł. asp. Sławomir Leśniak, tel. 61 52 773
Jugowice, Kliny, Opatkowice - asp. Paweł Krzysztofiak, tel. 61 55 639.
Jugowice, Kliny - asp. Tomasz Madej, tel. 61 52 772
Kosocice, Rajsko, Soboniowice, Wróblowice
- mł. asp. Piotr Doniec, tel. 61 55 639
(szczegółowa informacja o rejonizacji:
http://komisariat6.krakow.malopolska.policja.gov.pl)
Urzędy Pocztowe
UP nr 25, ul. Szybisko 36, tel. 12 654 71 67, godz. otwarcia:
pon.-śr. 9.00-15.00, czw.-pt. 9.00-18.00, sob. 8.00-14.00
UP nr 12 Agencja Pocztowa, ul. Narvik 36, tel. 12 267 04 44,
godz. otwarcia: 10.00-14.20, 15.20-18.00

S z k o ł y i  p r z e d s z k o l a
Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112, tel. 12 654 73 31
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Dr. Judyma 10, tel. 12 262 25 15,
filia ul. Armii Kraków, tel. 12 269 06 25, e-mail: sp97@op.pl
Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46, tel. 12 264 90 63,
e-mail: sp134kr@wp.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
tel. 12 654 90 77, e-mail: emedu@poczta.fm
Stowarzyszenie Rajska Szkoła, ul. Tuchowska 113, tel. 12 654 72 90,
e-mail: wspgraj@onet.eu, sekretariat@rajskaszkola.szkolnastrona.pl
Samorządowe Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7,
tel. 12 264 91 27, filia ul. Dr. Judyma 8, tel. 12 262 22 05
Samorządowe Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6,
tel. 12 654 73 04
Samorządowe Przedszkole nr 136 w ZSO nr 35, ul. Mirtowa 2,
tel. 12 654 90 77, e-mail: emedu@poczta.fm.

Biblioteki
Podgórska Biblioteka Publiczna
Filia nr 5, ul. Chałubińskiego 47, tel. 797 024 005,
e-mail: pbpfilia5@poczta.internetdsi.pl, godz. otwarcia: pon.,
śr., pt. 12.00-19.00, wt. 10.00-15.00, czw. 12.00-15.00
Filia nr 7, ul. Niewodniczańskiego 123 tel. 797 024 007,
e-mail: pbpfilia7@poczta.internetdsi.pl, godz. otwarcia: pon.,
śr., pt. 12.00-18.00, wt. 10.00-15.00, czw. 12.00-15.00
Filia nr 18, ul. Sztaudyngera 5, tel. 797 024 018, e-mail:
pbpfilia18@poczta.internetdsi.pl, godz. otwarcia: pon., śr., pt.
12.00-18.00, wt. 10.00-15.00, czw. nieczynna.
K l ub y S p o r t o w e
WLKS Krakus, ul. Kąpielowa 51, tel. 12 654 73 26,
OSS Opatkowianka, ul. Inicjatywy Lokalnej 5
KS Wróblowianka, ul. Wróblowicka 58
TKKF Kliny, www.kliny.futbolowo.pl
KS Rajsko, www.ksrajsko.futbolowo.pl

Fot. „Dziesiątka”

Jezdnie w remoncie

5 lipca 2011 r. Na ul. Borkowskiej - znanej, niestety, z licznych dziur

Nowy asfalt otrzyma także fragment ul. Kąpielowej. W dniu, kiedy

i wybojów - trwają prace naprawcze przy wymianie nawierzchni

wykonywaliśmy to zdjęcie, stara nawierzchnia była już zerwana.

odcinka jezdni. Inicjatorem remontu jest Rada Dzielnicy X.

Również to przedsięwzięcie jest finansowane z budżetu Dzielnicy X.

