Jugowice • Kliny • Kosocice • Opatkowice • Rajsko • Soboniowice • Swoszowice • Wróblowice • Zbydniowice

dziesiątka
Czasopismo Rady Dzielnicy X
www.dzielnica10.krakow.pl

wrzesień 2011

Żegnajcie wakacje,
dzień dobry szkoło!
strona  4 - 5
Głos przewodniczącego  2
Wydarzenia  2
Pusta kasa skąpi dzielnicom  3
„116” po staremu  3

Szkolne inwestycje: hit i kit  5
„Bombiarz” za kratkami  6
Jak minęło lato w klubach kultury  6-7
Informator „Dziesiątki”  8

Fot. dorota smoleń

Nr 5 (5)

2 | dziesiątka | nr 5 (5)

Głos

przewodniczącego

Maciej Nazimek, przewodniczący Rady
Dzielnicy X, dyżuruje w siedzibie Rady przy
ul. Inicjatywy Lokalnej 5 w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godz. 17.00
- 19.00 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci spotkania w sekretariacie Rady,
nr tel. 12 264 92 01
e-mail: rada@dzielnica10.krakow.pl)
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Wydarzenia (6.07.2011 - 5.09.2011)
0 7 . 0 7 . Sesja Rady Dzielnicy X. Przyjęto wstępną listę rankingową proponowanych na 2012 r. prac remontowych w placówkach oświatowych (w celu opracowania
kosztorysów inwestorskich). Na jej czele
w grupie szkół znajdują się: ocieplenie starego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 przy ul. Mirtowej,
kontynuacja remontu izolacji poziomej i pionowej w Szkole Podstawowej nr 97 przy
ul. Dr. Judyma, ciąg dalszy remontu dachu
Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Myślenickiej, malowanie pokrycia dachu Szkoły
Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej,
wykonania izolacji pionowej Szkoły Podstawowej „Rajska Szkoła” przy ul. Tuchowskiej.
W przypadku zadań w przedszkolach na
czele listy znalazła się adaptacja pomieszczenia dla maluchów w Przedszkolu nr 145
przy ul. Poronińskiej 7 oraz zabudowa tarasu i powiększenie sali w filii tej placówki
przy ul. Dr. Judyma.
Radni przyjęli uchwałę o przeznaczeniu
w 2012 r. 90 000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego przy
ulicy Ważewskiego/Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”.
2 2 . 0 7 . Policja zatrzymała Rafała K.,
mieszkańca Swoszowic, podejrzewanego
o podłożenie czterech ładunków wybuchowych na terenie Krakowa. Ich eksplozje raniły 5 osób. 38-letni mężczyzna przyznał
się do stawianych mu zarzutów, nie potrafił
jednak sensownie wyjaśnić motywów swojego działania. Decyzją sądu został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące. (Więcej
na ten temat - str. 6).
2 7 . 0 8 . Autobus linii 116 powrócił na
dotychczasową trasę, znów łącząc os. Pod
Fortem na Klinach z rondem Grunwaldzkim. Przez kilka tygodni kursował do Łagiewnik, co budziło protesty korzystających
z tej linii pasażerów i radnych Dzielnicy X.
(Szczegóły - str. 3.)
2 9 . 0 8 . Sesja Rady Dzielnicy X. Zgodnie z uchwałą „W sprawie podziału środków
na zadania powierzone z zakresu budowy,
modernizacji prac remontowych osiedlowej
i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 rok”, 26 000 zł ma otrzymać WLKS „Krakus” w Swoszowicach (na

„adaptację pomieszczeń w „nowym” budynku klubu na szatnię i natryski”). 6 000 zł przeznaczono na kontynuację wykonania przyłącza wodociągowego do budynku klubowego
KS Rajsko. Radni postanowili zwiększyć pulę
pieniędzy na zadanie pn. „Remont ulic i chodników na terenie Dzielnicy X wg wskazań”
- do kwoty 62 800 zł, oraz na zadanie pn.
„Zmiana nawierzchni boiska głównego wraz
z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą
OSS Opatkowianka” - do kwoty 70 000 zł.
Rada - w drodze uchwały - złożyła wniosek
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przywrócenie poprzedniego przebiegu tras linii autobusowych nr 175 i 235.
W uzasadnieniu czytamy: „Przywrócenie
dotychczasowego przebiegu tras linii autobusowych nr 175 i 235, spowodowane
jest uwidocznionym pogorszonym rozwiązaniem przebiegu komunikacji miejskiej
w osiedlu Opatkowice, a zwłaszcza przez
wzgląd na bezpieczeństwo dzieci mieszkających na ulicach Taklińskiego, Petrażyckiego i Ważewskiego, które udając się do
szkoły w Skawinie muszą korzystać z przystanków na ulicach Smoleńskiego i Poronińskiej oraz dzieci mieszkających na ulicach Smoleńskiego, Opatkowickiej i Poronińskiej, które udając się do szkoły przy ul.
Kłuszyńskiej, muszą wielokrotnie przekraczać skrzyżowanie ulicy Zakopiańskiej z ulicami: Poronińską, Taklińskiego i Opatkowicką.”
Z kolei do prezydenta m. Krakowa skierowano wniosek o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 135 w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 15.30.
0 1 . 0 9 . Początek nowego roku szkolnego (fotorelacje - str. 4 i 5).

Dyżur Rzecznika Konsumentów
10 października w godz. 14.00-15.00
w siedzibie Rady Dzielnicy X przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 będzie dyżurował
Miejski Rzecznik Konsumentów.
Uwaga: zgodnie z przepisami, Miejski Rzecznik Konsumentów i pracownicy jego biura pomagają jedynie osobom fizycznym, w sprawach
niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością
gospodarczą lub zawodową. Nie udzielają porad prawnych przedsiębiorcom.

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1000 egz.
Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: rada@dzielnica10.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego: Waldemar Domański, e-mail: radnywaldemardomanski@wp.pl
Redaktor prowadzący: Adam Rymont, tel. 722 365 364
Druk: Drukarnia Leyko sp. z o.o., ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków, tel. 12 656 44 87, 656 19 88, e-mail: drukarnia@leyko.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Nie odpowiadamy za treść zewnętrznych ogłoszeń.
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Pusta kasa skąpi dzielnicom
Budżet Krakowa jest w opłakanym stanie. Na wiosnę przez
pewien czas miasto nie płaciło terminowo swoich zobowiązań,
np. zawieszono wypłaty dla nauczycieli. Sytuacja budżetu miasta
wpływa, niestety, na zadania realizowane w naszej dzielnicy.
Prezydent Jacek Majchrowski, szukając oszczędności,
przede wszystkim wstrzymuje realizowanie mniejszych inwestycji, finansowanych zazwyczaj z budżetów dzielnic. I tak pod
koniec wiosny zablokował pieniądze przeznaczone na rozpoczęcie i realizację kilkunastu zadań w Dzielnicy X - 369 700 zł
(blisko 40 proc. środków na zadania priorytetowe). Kiedy
w lipcu Regionalna Izba Obrachunkowa pozwoliła miastu
na sprzedaż obligacji na kwotę 300 mln zł, środki dla dzielnicy odblokowano. Nie na długo jednak. 18 sierpnia do Rady
Dzielnicy wpłynęło pismo informujące, że prezydent m. Krakowa wstrzymuje procedowanie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, zaciągania wszelkich zobowiązań
finansowych dla zadań inwestycyjnych, programowych
i strategicznych ujętych w aktualnym Budżecie Miasta Krakowa na 2011 r. To w skrócie oznacza, że ponownie większość środków pozostających w gestii dzielnicy została
zablokowana.
Czy uda się je odblokować w takim czasie, aby przed
końcem roku skończyć wszystkie zaplanowane inwestycje

Placówki oświatowe:
– SP nr 97 - rozpoczęcie budowy boiska,
– Filia SP nr 97 przy ul. Armii Kraków 76 - wymiana drzwi
zewnętrznych i wykonanie izolacji pionowej,
– Przedszkole nr 132 - wymiana parkietu,
– Rajska Szkoła - wykonanie izolacji pionowej,
– Szkoła Podstawowa nr 134 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami,
– Filia SP nr 43 przy ul. Zbydniowickiej 1 - wykonanie
przejścia i montaż drzwi.
Ogródki jordanowskie:
– bieżące utrzymanie,

Fot. „Dziesiątka”

„116” po staremu

w Dzielnicy X? Odpowiedź na to pytanie zna tylko prezydent Majchrowski.
Wojciech Liszka
przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy X

– doposażenie ogródków przy ul. ul. Kuryłowicza, Inicjatywy Lokalnej, w Parku Maćka i Doroty.
Remonty ulic:
– Orszańska, Gruszczyńskiego, Doroszewskiego, Borkowska, Kąpielowa, Smoleńskiego, Niewodniczańskiego
(po wykonaniu kanalizacji sanitarnej).
Kluby sportowe:
– WLKS Krakus - remont łazienek (wyposażenie); jeszcze
nie odebrano i nie zapłacono,
– KS Rajsko - podpisana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia wody i kanalizacji
sanitarnej.
(WL)

Od 16 lipca autobus linii „116”, jedyna nić komunikacji publicznej łącząca kilka tysięcy mieszkańców Klinów
z centrum Krakowa, zamiast, jak dotychczas, jeździć z os.
Pod Fortem na Rondo Grunwaldzkie, zaczął kursować do
Łagiewnik. Zmiana ta zaskoczyła zarówno mieszkańców
tej części miasta, jak i radnych Dzielnicy X, z którymi nikt
wspomnianej decyzji nie uzgadniał ani nawet o niej nie
poinformował.
Na szczęście zmasowane protesty, także interwencje
Rady, przyniosły skutek i 28 sierpnia „sto szesnastka” wróciła na dawną trasę. Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu tłumaczył, że „linia autobusowa nr 116 została skierowana do pętli w Łagiewnikach w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu prac związanych z budową linii
szybkiego tramwaju na Ruczaj (przebudowa skrzyżowania
ul. Brożka i Grota Roweckiego) oraz przebudową peronów
przystankowych na ulicach: Monte Cassino, Kapelanka
oraz Brożka”.
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Nowy rok szkolny * Nowy rok szkolny * Nowy rok szkolny * Now

Żegnajcie wakacje, dzień dobry szkoło!
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Zapytaliśmy dyrektorów szkół z terenu Dzielnicy X,
co wydarzyło się w kierowanych przez nich placówkach podczas minionych wakacji,
jak również o plany na najbliższe miesiące. A oto informacje, które uzyskaliśmy...

W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 462 uczniów,
z czego 262 w 12 klasach Szkoły Podstawowej nr 135 i 200
w 8 klasach Gimnazjum nr 26. Do tego dochodzi 150 dzieci
w 6 grupach w Przedszkolu Samorządowym nr 136.
W SP nr 135 do dwóch klas I zapisano po 24 uczniów. Jeden oddział składa się z uczniów 6-letnich, drugi z 7-letnich.
Każdy oddział z klas I - III posiada oddzielną salę lekcyjną
w wydzielonej części szkoły.
W okresie wakacyjnym wykonano remonty kapitalne sześciu sal lekcyjnych, pomalowano korytarze, wymieniono podłogi w pięciu pomieszczeniach, wyremontowano świetlicę
szkolną oraz wymieniono część pokrycia dachu i zbudowano
podjazd dla dzieci niepełnosprawnych.
Jakie zmiany przyniesie nowy rok szkolny?
- Szkole, jak żadnej instytucji, potrzebna jest stabilizacja.
A, niestety, nic w oświacie nie jest tak stałe, jak… zmiany.
Wymuszane głównie przez nowo pojawiające się akty prawne. Główna zmiana, jaka czeka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, polega na „usamodzielnieniu się” szkoły, to znaczy
przejściu na samobilansowanie się, w połączeniu z rezygnacją z usług Zespołu Ekonomiki Oświaty w sprawach obsługi
finansowej. Nastąpi to z dniem 31 grudnia br.
Informacje przekazał Mariusz Wagiel, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 35.

Co przyniesie nowy rok szkolny?
- W naszej szkole zawsze dużo się dzieje. Będziemy realizować wiele dodatkowych programów edukacyjnych, sportowych,
ekologicznych. Niektóre są kontynuacją ubiegłorocznych, inne
będą całkiem nowe. Weźmiemy także udział w „Paradzie patronów”, 4 października na Rynku Głównym. W trosce o zdrowie
naszych uczniów wdrażamy kolejną edycję akcji odchudzania
tornistrów: uczniowie z klas najmłodszych przechowują część
książek w szkole i przynoszą tylko te, o które prosi nauczyciel;
starsi noszą na zmianę książki i ćwiczenia do danego przedmiotu, niektóre zostawiają w szkole. Zachęcamy, by rodzice zaglądali, co dzieci noszą w tornistrach, bo często są to rzeczy
zbędne, a ciężkie.
Informacje przekazała Maria Madej, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 97.

Fot. Dorota Smoleń

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35

Naukę w Szkole Podstawowej nr 97 rozpoczęło prawie 680 uczniów.

Fot. ZSO 35

Szkoła Podstawowa nr 134

ZSO 35 to szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole.

Szkoła Podstawowa nr 97
Naukę rozpoczęło 678 uczniów, z czego 100 w filii przy
ul. Armii Kraków. Powstała oddzielna klasa dla sześciolatków, która liczy 26 uczniów.
Lato minęło na drobnych naprawach, w filii zostały wstawione nowe drzwi wejściowe, usunięto zawilgocenia ścian.

Naukę rozpoczęło 163 uczniów. Jest wśród nich 15 sześciolatków. Z grupy tej utworzono oddzielną klasę.
W czasie wakacji wymieniono instalację elektryczną na
pierwszym piętrze, założono nowe lampy, podłączono do sieci internetowej każdą salę, zainstalowano domofon. W ramach pozyskanych środków na dostosowanie szkoły do potrzeb dzieci sześcioletnich wykonano remont toalet.
- W tym roku szkolnym planujemy - oprócz uczestnictwa
w wielu tradycyjnych akcjach, konkursach i imprezach także udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” oraz w programach profilaktycznych „Trzymaj formę”, „Nie pal przy
mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. O żywienie
uczniów w sposób profesjonalny dbać będzie jedna z firm.
Zamierzamy poszerzyć i tak już bardzo bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych. W zakresie dydaktyki będziemy dodatkowo
wdrażać zatwierdzone innowacje pedagogiczne.
Informacje przekazała Iwona Nosek, dyrektor SP 134
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Fot. SP 134

wy rok szkolny * Nowy rok szkoln

Szkolne inwestycje

Szkoła Podstawowa nr 43

Fot. SP 43

Mury SP 43 przestąpiło 359 uczniów, z czego 39 to najmłodsi, 6-letni uczniowie klas pierwszych.
W czasie wakacji w budynku szkoły przeprowadzono
m.in. remont dachu i kotłowni, udało się wyremontować
parkiety w dwóch salach lekcyjnych oraz zadbano o estetyczny wygląd korytarza przy salach dla najmłodszych dzieci. Dyrekcja SP 43 pozyskała fundusze w ramach projektów
unijnych „Radosna Szkoła - Szkolne Place Zabaw” na wykonanie placu zabaw dla najmłodszych dzieci, który ma być
oddany do końca września. Ponadto doposażono pracownię
komputerową w 7 nowych zestawów komputerowych.
- Od września realizowane są tzw. innowacje pedagogiczne (16, w tym 6 nowych), dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania, poznawać swoje mocne i słabe strony, brać udział w życiu klasy i szkoły, ucząc się w ten
sposób podejmowania ważnych decyzji. Po raz pierwszy będziemy też współpracować z Uniwersytetem Dziecięcym.
Informacje przekazały: Ewa Tomczyk - dyrektor SP 43,
Marzena Mazurek - wicedyrektor.

Rajska Szkoła
- W nowym roku szkolnym rozpoczęło naukę 151 osób.
W klasie pierwszej szkoły podstawowej mamy pięcioro dzieci sześcioletnich. W czasie wakacji przeprowadzono remont
klatki schodowej oraz izolacji pionowej fundamentów. Planujemy budowę przedszkola.
Informacje przekazała: Ewa Górecka-Pletnia, dyrektor
Rajskiej Szkoły

Hit i kit
Wszelkich inwestycji w szkołach dokonuje się zazwyczaj podczas wakacji. W tym roku jest jednak inaczej, a to
ze względu na znane problemy budżetowe Krakowa. Dlatego niektóre z przedsięwzięć startują dopiero po powrocie
uczniów do szkół. Cóż, lepiej późno niż wcale...
Za „hit” tegorocznych szkolnych inwestycji uznaliśmy
długo oczekiwane rozpoczęcie budowy nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 97. Rada Dzielnicy X
przekazała na ten cel pokaźną część swego tegorocznego budżetu. Po wyrównaniu i zdrenowaniu terenu powstanie tu pokryty naturalną murawą bezpieczny, nowoczesny plac do gry
w piłkę nożną, który w przyszłości stanie się częścią większego kompleksu sportowego.
Niewątpliwym „kitem” jest za to nowa skocznia w dal na
boisku przy Szkole Podstawowej nr 43. Jest po prostu niebezpieczna dla dzieci - przede wszystkim ze względu na masywne, drewniane obramowanie na końcu rozbiegu i dziwaczną,
również drewnianą, belkę do odbicia - potrójną (!), do tego
w kształcie trapezu (!).
Jak zapowiedział radny Krzysztof Potańczyk, przewodniczący Komisji Sportu Rady Dzielnicy X, obiekt, którego budowa była finansowana z dzielnicowego budżetu, z pewnością
nie zostanie w tym stanie odebrany do użytku. Zarząd Infrastruktury Sportowej już obiecał szybkie usunięcie wszelkich
błędów konstrukcyjnych skoczni.
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„Bombiarz”
za kratkami

jak minęło lato w klubach
OKK Soboniowice

Sierpniowe wycieczki

Jak stwierdził prok. Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie: „Nie potrafił jasno i racjonalnie sprecyzować motywów swego działania”.
Wcześniej prok. Bogusława Marcinkowska, rzeczniczka
Prokuratury Okręgowej, mówiła podczas konferencji prasowej (cytujemy za Polską Agencją Prasową): „Z wyjaśnień
Rafała K. wynika, że działał sam i zaatakowanych przez niego osób nic ze sobą nie wiązało (...)”. Według prok. Marcinkowskiej „Obiektywnie ofiary wybuchów są przypadkowe,
choć według samego Rafała K. tak nie było; wystarczyło, że
ktoś jechał za szybko, popatrzył na niego, miał taką, a nie
inną rejestrację - i stał się celem ataku. Było to subiektywne odczucie co do zagrożenia, jakie odczuwał, mając kontakt
z tymi osobami”. „Każdy z nas by stwierdził, że obiektywnie nie było zagrożenia, ale podejrzany podaje, że czuje się
zagrożony” - powiedziała Marcinkowska. „Jednocześnie jak wyjaśnił podejrzany - jego celem nie było, by ktoś został
ranny, ale zwrócenie uwagi na jego problemy, bo czuł się
zagrożony i pokrzywdzony przez innych” - dodała.
Prokuratura sprawdza podawaną przez Rafała K. informację, że o swoich odczuciach zagrożenia informował
w listach różne osoby i instytucje.
Na początku sierpnia prokuratura wystąpiła do sądu
z wnioskiem o skierowanie Rafała K. na obserwację psychiatryczną. Jak mówi prok. Janusz Hnatko, posiedzenie
sądu w tej sprawie miało się odbyć 9 września, czyli już po
oddaniu tego numeru „Dziesiątki” do druku. Taka obserwacja trwa zwykle ok. 4 tygodni.
Niewiele brakowało, aby do wspomnianych wyżej czterech zamachów doszedł piąty - w ostatniej chwili unieszkodliwiono ładunek wybuchowy, podłożony przez Rafała K.
na budowie jednego z domów.
Po zatrzymaniu „bombiarza ze Swoszowic” pojawiły się
pogłoski, że może on być również podpalaczem, grasującym
minionej jesieni w południowej części miasta. Jak powiedział prok. Janusz Hnatko, „sprawy wciąż są badane w śledztwie, ale zarzutów na razie Rafałowi K. nie przedstawiono.
(R)

Dziękujemy red. Ewie Kopcik z „Dziennika Polskiego” za
pomoc w zebraniu informacji wykorzystanych w powyższym
tekście.

Fot. OKK Soboniowice

Rafał K. ma 38 lat. Od urodzenia mieszka w Swoszowicach.
Cieszy się tu nienajgorszą opinią, choć w przeszłości był karany
za drobne przestępstwa. Teraz jego sumienie obciążają znacznie
poważniejsze grzechy - przez kilka letnich tygodni terroryzował
Kraków, zyskując mało chwalebny przydomek „bombiarza”.
Wpadł w ręce policji 22 lipca. Wiadomo, że przyznał się do
wszystkich stawianych mu zarzutów - podłożenia w różnych
punktach miasta czterech ładunków wybuchowych, które
zraniły pięć osób. Nie wiadomo, dlaczego to robił...

W tym roku zajęcia w ramach Akcji Lato odbywały się
w Soboniowicach w sierpniu, który na szczęście był pogodowo łaskawszy niż lipiec. Gorąca atmosfera panowała zresztą niezależnie od aury, bo w trakcie zajęć ostro rywalizowano, zwłaszcza w konkursach i rozgrywkach sportowych. Na
warsztatach plastycznych powstawały dzieła z sianka, gliny
czy kolorowych pasków. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się również zajęcia tworzenia biżuterii z plecionek, sznurka,
koralików i malarstwo na tkaninie, czyli własnoręczne ozdabianie podkoszulków.
Zwiedzaliśmy także Kraków. Byliśmy w muzeach: w Fabryce Schindlera oraz MOCAK-u. Największym powodzeniem, jak zwykle, cieszyły się wycieczki za miasto. W tym
roku wybraliśmy się do Rabki, na zamek w Dobczycach oraz
w Gorce.
Ostatnia już wycieczka to zwiedzanie osady średniowiecznej w Parku Archeologicznym w Bochni i udział w warsztatach tkactwa i splatania powrozów (na zdjęciu). Bogatsi o samodzielnie wykonane zawieszki i liny pojechaliśmy obejrzeć
wielobarwną kolekcję owadów w Muzeum Motyli.
W tegorocznych zajęciach wzięło udział łącznie ponad 300 dzieci - mamy nadzieję, że zostały im miłe, letnie
wspomnienia...
Iwona BlecharZ
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jak minęło lato w klubach kultury
OKK Zbydniowice

OKK Wróblowice

Dzieci świata

Pomimo deszczu...

Podczas wakacji poznawaliśmy świat widziany oczami
dzieci z różnych kontynentów. Wyobrażaliśmy sobie ich zabawy i codzienne zajęcia, poznawaliśmy kulturę, roślinność
i zwierzęta, owoce i warzywa charakterystyczne dla danego
regionu, a także muzykę, piosenki i tańce. Przez cztery tygodnie odwiedziliśmy 4 kontynenty...
W Ameryce byliśmy Indianami, projektowaliśmy i wykonywaliśmy ich stroje, budowaliśmy indiańską wioskę
oraz prowadziliśmy zabawy i wyścigi miejscowych plemion.
W Azji poznaliśmy Japonię, Chiny i Indie. W każdym dniu
przebieraliśmy się w charakterystyczne stroje, poznawaliśmy
zwierzaki i roślinność oraz słuchaliśmy bajek i ciekawostek
z tego regionu świata. W Afryce budowaliśmy egzotyczną wioskę, robiliśmy stroje i biżuterię, uczyliśmy się „murzyńskiej”piosenki oraz słuchali bajek i opowieści z Somalii,
Nigerii i Maroka. W Europie odwiedziliśmy Włochy, Hiszpanię oraz Skandynawię, w tym Laponię, krainę św. Mikołaja.
W każdy poniedziałek odwiedzaliśmy bibliotekę w Swoszowicach, gdzie podczas specjalnych lekcji dzieci poznawały legendy o Krakowie.

Choć lipiec tego roku nie był najpiękniejszym miesiącem
pod względem pogody, nie stanowiło to najmniejszej przeszkody dla uczestników Akcji Lato 2011 „Morska Odyseja”.
W ferworze zabawy nawet nie zauważyliśmy, że coś jest nie
tak z aurą, ponieważ na naszych wycieczkach zawsze świeciło słońce.
Klub zaoferował uczestnikom Akcji Lato mnóstwo atrakcji. Na zajęciach kulinarnych młodzi piraci walczyli o tytuł
„kuchcika pokładowego”. Przygotowywaliśmy pyszne dania
morskie i sałatki.
Udało się nam, mimo bardzo licznej grupy (45 dzieci),
stworzyć widowisko teatralne i taneczne, zakończone premierą obu przedstawień. Całość dopełniały piosenki szantowe oraz trzymające w napięciu zawody sportowe z nagrodami. Nasze dzieci, niezrażone pogodą, stawiały się na każdą
z wycieczek: do kina na film „Piraci z Karaibów” oraz „Auta”,
do Parku Edukacji Rozwojowej, do fabryki cukierków, parku
linowego, do Jaskini Wierzchowskiej.
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim uczestnikom (jak również ich rodzicom) za zaangażowanie - AHOJ!
Szczególne podziękowania za pomoc należą się pp. Joannie
i Łukaszowi Wencom.

Elżbieta Orzechowska

Jadwiga Szarek

Zabawa w Indian zawsze cieszy się powodzeniem...

Fot. OKK Zbydniowice

Dzieci z klubu z Wróblowic podczas jednej z wycieczek Fot. OKK Wróblowice
Pracowni Artystycznej,
14.30 - 16.00 - Prezentacja zajęć stałych prowadzonych w OKK
Wróblowice,

IMPREZY W OKK WRÓBLOWICE

16.00 - 17.30 - Pokazy towarzyszące: różne rodzaje tańca, po-

(ul. Niewodniczańskiego 74)

pisy instrumentalne i wokalne;

16. września (piątek)

17.30 - 20.00 - Koncert muzyczny zespołu „Street Man”, połą-

godz. 11.00 - Widowisko teatralno-muzyczne „W piaskownicy,

czony z zabawą taneczną.

czyli rozśpiewane podwórko Fasoli i małej Oli” w wykonaniu

IMPREZA W OKK SOBONIOWICE

Grupy Estradowej „Maska”,

(ul. Kuryłowicza 115)

godz. 18.00 - Kabaret cyrkowy „Czterdzieści i cztery” na

17 września (sobota)

podst. „Zwierzeń klauna”, reż. i wyk. Andrzej Talkowski

godz. 18.00 - Koncert „Niezapomniane przeboje z dawnych

17. września (sobota)

lat” - szlagiery Edith Piaf, Hanki Ordonówny i Mieczysła-

„Wróblowickie Targi Kultury” - dzień otwarty, w programie:

wa Fogga śpiewa Amelia le Torre przy akompaniamencie

14.00 - 14.30 - Wernisaż wystawy prac malarskich Otwartej

Artura Łukiewicza.
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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
Dyżury radnych
W każdą trzecią sobotę miesiąca w Domu Parafialnym przy
ul. Kąpielowej:
godz. 10.00-10.30 - Dominik Galas
godz. 10.30-11.00 - Krzysztof Potańczyk
godz. 11.00-11.30 - Sebastian Brożyna
godz. 11.30-12.00 - Andrzej Jończyk
W każdy drugi wtorek miesiąca w Rajskiej Szkole przy
ul. Tuchowskiej:
godz. 16.00-17.00 - Michał Kotecki
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

Zapisy na zajęcia w klubach kultury
OSIEDLOWY KLUB KULTURY WRÓBLOWICE
ul. Niewodniczańskiego 74
Nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze, akordeonie,
flecie, śpiewu indywidualnego; zajęcia zespołów: wokalnych
„Violinki” i „Metamorfoza”, tańca nowoczesnego „Dream
Team”, „Quatro”, „Rash”, zespołów tanecznych „Smerfiki”,
„Smerfy”, „Elfy”, tańca towarzyskiego (formacja), rock and
roll’a, tańca orientalnego, Bollywood, flamenco, baletu dla
dzieci; zajęcia akademii kręgosłupa z elementami jogi, gimnastyka korekcyjna dla dzieci; zajęcia teatru „Refleks”, zespołu artystycznego „Swoi”, Miniteatru Studio (dla dzieci),
Multimedialnej Sceny Teatralnej „Na Opak”, Teatru Młodego
Aktora „Epizod”; zajęcia plastyczne, matematyczne; zajęcia
ogniska artystycznego dla dzieci (3-5 lat), otwartych pracowni
artystycznych dla dorosłych i młodzieży, pracowni technik plastycznych, ilustracyjnych warsztatów komputerowych; warsztatów rękodzieła artystycznego, fotograficznych, biżuterii;
nordic walking; artystyczne imprezy urodzinowe dla dzieci.
Zapisy w godzinach popołudniowych w OKK Wróblowice,
osobiście lub pod nr tel. 12 654 95 63.
OSIEDLOWY KLUB KULTURY SOBONIOWICE
ul. Kuryłowicza 115, tel. 12 451 83 44
e-mail: klubsoboniowice@interia.pl
Akademia Milusińskich (zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat), rytmika, taniec nowoczesny,
taniec towarzyski dla dorosłych, nauka gry na instrumentach (syntezator, pianino, gitara, akordeon, flet), Soboniowicka Orkiestra Dęta, Grupa Teatralna „Podwórkowe Strachy” (dzieci młodsze), język angielski, aerobik, Klub Plastuś
(plastyka dla przedszkolaków), zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku szkolnym, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych, „Dekoratornia”- plastyczny Klub Nastolatki.

OSIEDLOWY KLUB KULTURY ZBYDNIOWICE
ul. Matematyków Krakowskich 102, tel. 12 659 71 20
e-mail: okkzbydniowice@interia.pl
Propozycje dla dzieci i młodzieży: „Akademia Małego
Szkraba” (dla dzieci w wieku przedszkolnym); zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci pod opieką specjalistów z pedagogiki, plastyki, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej; zespół taneczny (hip-hop); zespoły: „Pikolo” (dzieci od 3 do 6 lat);
„Paradisk” (dzieci od 10 lat), „Rewerans” (dzieci od 7 do
9 lat), „Modern-Funky”; taniec towarzyski; otwarte zajęcia
plastyczne dla dzieci; orkiestra dęta; zespół wokalny „Cantabile”; nauka gry na instrumentach klawiszowych; zespół
wokalno-instrumentalny; „Muzyka Świata” (zajęcia dla
dzieci mające na celu przybliżenie różnych stylów muzycznych z całego świata); warsztaty perkusyjne; otwarte zajęcia
gier umysłowych i zręcznościowych; młodzieżowa grupa kabaretowa; zajęcia teatralne w różnych grupach wiekowych.
Propozycje dla dorosłych: „Muzykoterapia” (zajęcia
sprawnościowe dla seniorów); stretching; zespół kabaretowy „L-4”; malarstwo artystyczne; joga.
Informacje i zapisy w OKK Zbydniowice w godz.
9.00-15.00 we wt., śr. i czw. oraz w pt. godz.16.00-20.00
lub pod nr. tel. 659 71 20, 693 540 654 przez cały dzień.
OSIEDLOWY KLUB KULTURY KOSOCICE
ul. Sztaudyngera 5
Kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski i inne),
zajęcia taneczne, rytmika, Klub Malucha, Klub Seniora, aerobik, gimnastyka dla seniorów, zajęcia wokalne, kurs komputerowy, warsztaty medialne, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne... i wiele innych!
Zapisy: w siedzibie klubu, tel. 12 653 44 24, 797 594 846,
e-mail: klub.kosocice@neostrada.pl

