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Wydarzenia (6.09.2011 - 18.10.2011)

przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Zbliża się czas finalizowania
dzielnicowych inwestycji. Pełną
parą postępuje naprawa dróg oraz
prace remontowe w szkołach i klubach kultury. Nadajemy też ostatnie szlify budżetowi Dzielnicy X na
przyszły rok. Równocześnie podejmujemy działania, mające na celu
wpisanie dzielnicowych inwestycji
do budżetu Miasta Krakowa na rok
2012 - problemem braku środków na
remont klubu kultury w Soboniowicach zainteresowaliśmy przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Bogusława Kośmidra i krakowskiego
posła Ireneusza Rasia. Rada Dzielnicy X aktywnie uczestniczy również
w pracach nad opracowaniem
nowych zasad finansowania krakowskich dzielnic.
Tak więc pracy mamy sporo i bardzo dobrze!
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
przewodniczący Rady Dzielnicy X

2 7 . 0 9 . Sesja Rady Dzielnicy X. Przyjęto
uchwałę w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2011 r. 52 000 zł pozostałe
z zadania pn. „Osuszenie budynku Szkoły
Podstawowej nr 97”, 1 400 zł z zadania pn.
„Zakup czujników tlenku węgla dla zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego” oraz 2 000 zł
pozostałych z zadania pn. „Zakup drzwi
wejściowych do filii Szkoły Podstawowej nr
97 przy ul. Armii Kraków” radni przeznaczyli na remont boiska przy SP 97. 5 400 zł,
które zostały z zadania pn. „Wykonanie prac
wyburzeniowych sanitariatów przy Szkole
Podstawowej nr 134” postanowiono wydać
na malowanie dachu i korytarzy po wykonaniu instalacji elektrycznej w tej szkole.
5 700 zł pozostałe z zadań powierzonych
z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2011 r.
zdecydowano przeznaczyć na zakup i montaż sprzętu w zapleczu socjalno-bytowym
obiektów sportowych OSS Opatkowianka.
Zgodnie z uchwałą w sprawie rozdysponowania dodatkowych środków priorytetowych na 2012 r. rozdzielono 106 000 zł.
Pieniądze te mają być wydane m.in. na remont infrastruktury sportowej w WLKS Krakus Swoszowice (23 000 zł), budowę bieżni
i skoczni do skoku w dal przy SP 97 (50 000 zł),
kontynuację remontu w OKK Wróblowice
(7 000 zł), remont dwóch pomieszczeń w ZSO
nr 35 (7 000 zł), organizację imprez osiedlowych w Opatkowicach (7 000 zł), ocieplenie
budynku SP 134 (7 800 zł), organizację Akcji
Lato w OKK Zbydniowice (1 000 zł).
Zgodnie z uchwałą w sprawie rozdysponowania pozostałych środków w ramach zadań powierzonych w zakresie problematyki
osób niepełnosprawnych na 2011 r. 6 500
zł pozostałych z zadania pn. „Wykonanie
wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSO nr 35” przeznacza się na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w kołach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na terenie Dzielnicy X.
Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów

i przedszkoli na 2011 r. Rozszerzono zakres rzeczowy zadania „SP „Rajska Szkoła”
- wykonanie izolacji pionowej” o wykonanie
udrożnienia i rozbudowy rynien, przeznaczając na ten cel 3 600 zł. 17 000 zł z zadania pn. „Przedszkole Samorządowe Nr 145
ul. Poronińska 7 - wykonanie dokumentacji
projektowej utworzenia IV oddziału” przeznaczono na wykonanie prac remontowych
w budynku tego przedszkola (naprawa sufitu w sali zabaw, wymiana drzwi zewnętrznych i malowanie korytarza).
Rada zawnioskowała do prezydenta Krakowa o zapewnienie w budżecie na 2012 r.
środków na wykup działek koniecznych do
przebudowy ul. Mączyńskiego. Kolejny wniosek dotyczy zwiększenia częstotliwości kursów autobusów linii 151 i 451 oraz wprowadzenia kursów 451 w soboty i niedziele.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt rozbudowy ul. Chałubińskiego na odcinku od
ul. Kąpielowej do granicy Krakowa pod warunkiem uwzględnienia uwag, dotyczących
organizacji ruchu w tym rejonie.
2 8 . 0 9 . Zakończyły się sfinansowane
z budżetu Dzielnicy X prace porządkowe
i pielęgnacyjne terenów zielonych na Klinach w rejonie os. Pod Fortem.
0 3 . 1 0 . Zakończono naprawę fragmentu ul. Kostrzewskiego. Trwały też prace przy
wymianie nawierzchni jezdni na ul. Szmaragdowej. Przedsięwzięcia te opłacono ze
środków Dzielnicy X.
0 4 . 1 0 . Krakowska policja poinformowała, że w garażu wynajmowanym przez
Rafała K., zatrzymanego w lipcu mieszkańca Swoszowic, podejrzanego o podkładanie ładunków wybuchowych w Krakowie,
m.in. na terenie Dzielnicy X, znaleziono 25
niewiadomego pochodzenia cennych ksiąg,
w tym dzieła pochodzące z XVI i XVII wieku.
0 8 . 1 0 . Zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy X wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. Linia 175 - autobus
w kierunku Sidziny ma odtąd jeździć ul. Poronińską przez pętlę „Smoleńskiego”. Linia
235 - przywrócony został poprzedni rozkład jazdy tak, aby trasa na terenie Krakowa przebiegała ul. Zakopiańską - przez
przystanek „Opatkowice CPN”, z pominięciem ul. Smoleńskiego.

„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
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Co dalej z klubem w Soboniowicach

Kultura na peryferiach
Klub kultury w Soboniowicach istnieje od
ponad 30 lat. Obecnie z jego bogatej
oferty, obejmującej zajęcia w piętnastu
różnych formach, korzysta około 150 osób.
Niestety, przyszłość tej placówki, zajmującej
pomieszczenia po niegdysiejszej trzyklasowej szkole podstawowej, jest zagrożona.
- Budynek jest w coraz gorszym stanie. Jego konstrukcja jest mocno osłabiona. W lutym zawaliła się część stropu
na parterze. Interweniowałam w ZBK,
prosząc o załatanie tej dziury. Odpowiedzieli, że niczego łatać nie zamierzają,
bo przecież przewidziany jest remont
całego obiektu. Nie wiem tylko, czy
my tego remontu doczekamy... - mówi
Iwona Blecharz, kierowniczka soboniowickiego klubu.
Obiekt przy ul. Kuryłowicza ma
300 m kw. powierzchni, z czego klub wykorzystuje zaledwie 80 m kw. Panuje tu
niebywała ciasnota. Już kilkanaście
osób zgromadzonych w salce, w której
odbywają się zajęcia, oznacza tłok. Nie
ma mowy o estradzie, zapleczu. Przez
długi czas możliwość poprawy warunków działalności klubu blokowała obecność sublokatorów. Dawna nauczycielka wraz z rodziną wyprowadziła się
stąd dopiero w listopadzie 2006 r. Od
tego czasu datują się starania o zaadaptowanie zwolnionej powierzchni
na potrzeby miejscowej placówki kulturalnej. W 2008 r. wykonano - kosztem
38 000 zł (!) - projekt przebudowy. Kosztorys, towarzyszący uzyskanemu w styczniu 2010 r. pozwoleniu na budowę, opiewał na 300 tys. zł. Rozpoczęty w tym samym roku I etap remontu obejmował
prace w piwnicy: jej pogłębienie, odwodnienie, wylewki, tynki, montaż nowych okien i ich okratowania, wymianę
drzwi wejściowych, położenie instalacji
elektrycznej. Kosztowało to 65 tys. zł.
- Przez myśl mi wtedy nie przeszło,
że rozpoczęty remont nie będzie kontynuowany - mówi Iwona Blecharz.
Tak się jednak stało. Odnowione
piwnice popadły w ruinę - znowu zaatakowała je wilgoć. W lutym br. mieszkańcy Soboniowic skierowali do władz
samorządowych petycję, domagając
się ratowania klubu (zebrano pod nią

517 podpisów). 22 września w szczelnie
wypełnionej salce przy ul. Kuryłowicza
spotkali się z posłem Ireneuszem Rasiem, przewodniczącym Rady m. Krakowa Bogusławem Kośmidrem, radnym
Sejmiku Wojewódzkiego, byłym prezydentem miasta Józefem Lassotą oraz
radnymi Dzielnicy X. Wspólnie zastanawiano się nad przyszłością soboniowickiej placówki. Iwona Blecharz w emocjonalnym wystąpieniu przedstawiła
aktualną sytuację i apelowała o pomoc.
Wiadomo, że remont budynku przy
ul. Kuryłowicza zdecydowanie przekracza możliwości finansowe Dzielnicy. Konieczne będzie tu zaangażowanie
władz miejskich. Zresztą sam obiekt
jest własnością gminy Kraków, a klub filią Domu Kultury „Podgórze”.
- Mam opinię bardzo skutecznego
radnego, którą zawdzięczam temu, że nigdy nie składam obietnic bez pokrycia stwierdził Bogusław Kośmider. Dlatego

nie obiecał, że od ręki zdobędzie pieniądze na remont klubu. Zapewnił jednak, że spróbuje to uczynić i wyraził
nadzieję, że do końca obecnej kadencji
samorządu sprawa zostanie pomyślnie
załatwiona. Ireneusz Raś zasugerował,
że problemy takich placówek kulturalnych, jak ta w Soboniowicach, mogłyby zostać rozwiązane dzięki przygotowywanemu programowi rządowemu
„Świetlik”.
- Nie zapominajcie o nas - prosili
mieszkańcy Soboniowic. - Tu jest koniec
świata. Dostanie się komunikacją miejską do centrum Krakowa zabiera godziny. Musimy wdychać wyziewy z wysypiska odpadów w Baryczy. Najbliższy plac
zabaw dla dzieci jest oddalony o 5 km
stąd. Nie ma przedszkola. Prowadzone
w klubie zajęcia z najmłodszymi są jedyną szansą na zapewnienie im opieki.
Z ostatniej chwili: siedzibę klubu
w Soboniowicach kilka dni temu odwiedzili inspektorzy z Zarządu Budynków
Komunalnych. Na spotkaniu ustalono,
że w trybie pilnym należy zabezpieczyć
strop i załatać dziurę w suficie - nie ma
mowy o remoncie, chodzi o podtrzymanie
substancji budynku w jako takiej całości.
(R)

Zdjęcie na okładce: Młodzi akordeoniści z działającej przy klubie w Soboniowicach 18-osobowej orkiestry.

4 | dziesiątka | nr 6 (6)



PAŹDZIERNIK 2011

Czy mama krakowskiego malucha będzie miała

Miasto wspomaga
opiekuńcze problemy rodziców krakowskich maluchów ? Czas pokaże.

Żłobki

Nadeszły takie czasy, że wiele kobiet decyzję o urodzeniu dziecka uzależnia od
możliwości pogodzenia życia rodzinnego
z zawodowym, a lęk przed utratą pracy
staje się przyczyną odkładania decyzji
o urodzeniu dziecka. Dlatego nie możemy
się dziwić, że problem ten zaprząta głowy
także tym mamom, które właśnie urodziły dziecko.
Badania socjologiczne pokazują,
że 4 procent kobiet wraca do pracy,
gdy dziecko ma mniej niż pięć miesięcy życia, a 50 procent matek dzieci w
wieku od 6 do 12 miesięcy podejmuje
obowiązki zawodowe. Przyczyny tych
decyzji są złożone i zależą nie tylko od
statusu materialnego rodziny. Dla kobiet z wyższym wykształceniem czynnikiem decydującym o szybkim powrocie do pracy są ambicje zawodowe,
u mam ze średnim wykształceniem jest
nim częściej aspekt finansowy, zaś lęk
przed utratą pracy mobilizuje do powrotu mamy z wykształceniem podstawowym. Niezależnie od motywacji,
powrót do pracy oznacza konieczność
oddania dziecka pod czyjąś opiekę. Rodzice, którzy nie chcą korzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego na
wychowanie dziecka mogą zapisać je
do żłobka miejskiego lub prywatnego,
znaleźć opiekunkę lub skorzystać z pomocy rodziny. Miasto Kraków zapewnia 1800 miejsc maluchom w 22 żłobkach, a w kolejce na miejsce w nich
czeka około 1500 dzieci. Stąd wniosek,
że krakowscy rodzice zainteresowani są instytucjonalną opieką nad ich
dziećmi.
4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dzieckiem do
lat trzech, zwana krótko ustawą żłobkową. Czy pomoże ona rozwiązywać

Istniejące żłobki zmieniają się
z zakładów opieki zdrowotnej w gminne jednostki budżetowe, działające na
podstawie statutu, i będą sprawować
opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia
do 3 lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z możliwością
wydłużenia tego czasu za dodatkową
opłatą. Godziny przebywania dziecka
w żłobku będą dostosowane do indywidualnego trybu pracy rodziców. Zmieni
się kadra - oprócz personelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną
m.in. pedagodzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci: jeden opiekun na ośmioro dzieci a na
dwadzieścioro dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dyplomowana
pielęgniarka. Lokal, w którym tworzony i prowadzony będzie żłobek, musi
posiadać co najmniej dwa pomieszczenia: jedno przystosowane do zabaw
i spożywania posiłków, drugie przystosowane do odpoczynku dzieci w ciągu
dnia. Powierzchnia przypadająca na
każde kolejne dziecko to 2 - 2,5 metra
kwadratowego.
W żłobkach gminnych opłata za
miesięczny pobyt dziecka wynosi niecałe 200 zł, a opłata za wyżywienie do
150 zł miesięcznie.
Zgodnie z ustawą, żłobki mogą być
tworzone i prowadzone także przez
osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy, której
wysokość i zasady otrzymywania określa rada gminy w drodze uchwały. 14
września Rada Miasta Krakowa ustaliła wysokość takiej dotacji na poziomie
do 500 zł, pod warunkiem, że rodzice
będą wnosić opłatę za opiekę mniejszą
niż 700 zł miesięcznie.
Istniejące „żłobki” prywatne często nie spełniają norm wymienionych
w ustawie, prowadzone są jako zwykła
działalność gospodarcza, dla której nie
ma standardów i nie są przez nikogo

nadzorowane - wszystko opiera się na
zasadzie zaufania rodziców do opiekunek. Teraz będą one musiały spełnić
wymagania określone w ustawie, aby
uzyskać wpis do rejestru i w dalszym
ciągu prowadzić działalność. Jeśli tego
nie zrobią, będą mogły kontynuować
dotychczasową formę działalności najwyżej jeszcze przez trzy lata.
Nowe przepisy zachęcają do tworzenia żłobków przy zakładach pracy
- zakładanie i utrzymywanie żłobków
będzie z korzyścią dla pracowników
oraz pracodawców.

Kluby dziecięce
Nową formą opieki nad dzieckiem
do lat trzech będą kluby dziecięce.
Mogą je prowadzić takie same podmioty, co żłobki.
Zadaniami żłobków i klubów dziecięcych niezależnie od podmiotu prowadzącego są w szczególności:
1. zapewnienie opieki dziecku
w warunkach bytowych zbliżonych do
warunków domowych,
2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka,
3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka.
Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi powyżej 1 roku do lat 3, dla co najwyżej ośmiorga dzieci. Czas opieki nad
dziećmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie, dla każdego dziecka,
dzieciom nie trzeba zapewniać posiłku. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach są takie, jakie
są wymagane w żłobkach. Klub dziecięcy może posiadać tylko jedną salę,
ale musi być wyznaczone miejsce do
wypoczynku dzieci. W zajęciach mogą
brać udział rodzice uczęszczających
dzieci, jako wolontariusze, czego nie
wolno w żłobku. Dotacja celowa dla
podmiotów prowadzących kluby dziecięce została uchwalona przez Radę
Miasta Krakowa na poziomie do 300 zł
miesięcznie, pod warunkiem wnosze-
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łatwiejszy powrót do pracy?

opiekę nad dziećmi
nia przez rodziców opłaty mniejszej
niż 600 zł.

Dzienny opiekun
Inną formą opieki nad dzieckiem do
lat trzech jest dzienny opiekun.
Będzie on się opiekować dziećmi od
20. tygodnia do 3 lat w swoim mieszkaniu lub domu. Rodzice będą się mogli skrzyknąć i zlecić opiekę nad dziećmi np. sąsiadce. Warunek: dzieci może
być najwyżej pięcioro, w tym mogą
być dzieci opiekuna. Od kandydata
na opiekuna wymagane jest ukończenie trwającego 160 godzin szkolenia
(40-godzinnego, gdy kandydat posiada
odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne lub pielęgniarskie). Wymóg ukończenia szkolenia nie obowiązuje tych
osób, które pracowały z dziećmi do lat
3 przez okres co najmniej 12 miesięcy
bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Opiekuna
dziennego zatrudni miasto na umowę,
w której określone będą jego obowiązki, czas i miejsce sprawowania opieki
oraz wysokość wynagrodzenia. Miasto

opłaci też koszty ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego opiekuna. Wybór opiekunów przez gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert.
Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że miasto zapłaci opiekunowi 3,5 zł
za godzinę faktycznej opieki nad każdym dzieckiem, rodzice dopłacą po
3 złote do każdej godziny, a stawka za
wyżywienie wyniesie do 7 zł dziennie.
Za pobyt dziecka dłuższy niż 8 godzin
dziennie opiekun otrzyma 8 zł za każdą
rozpoczętą godzinę opieki. Za opiekę
nad piątką dzieci przez 8 godzin dziennie zarobek dziennego opiekuna wyniesie około 2800 zł miesięcznie.

Niania
Ostatnią formą opieki przewidzianą w ustawie jest niania, która będzie
mogła sprawować opiekę nad dziećmi
od 20. tygodnia do 3. roku życia. Będzie
ona zatrudniona bezpośrednio przez
rodzinę, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, zwanej

tutaj „umową uaktywniającą”, natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią składka na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę (obecnie 156 zł od kwoty 1383 zł brutto).
Warunkiem skorzystania z tej formy
opieki jest to, że oboje rodzice dziecka
(lub rodzic, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują.
W przypadku, gdy niania otrzymywać
będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

*

Założono, że piecza nad dziećmi w formach wskazywanych przez ustawę żłobkową (z wyłączeniem niani) może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia lub wyjątkowo do ukończenia czwartego roku w przypadku braku
możliwości lub przy utrudnieniu objęcia
dziecka wychowaniem przedszkolnym.
Szczegóły pozyskania i oferowania
nowych form opieki nad dzieckiem
do lat trzech znajdą Państwo na stronach internetowych Biura Ds. Ochrony Zdrowia UMK: www.bip.krakow.pl/
idz lub w urzędzie przy Al. Powstania
Warszawskiego 10.
Marta Patena
Radna Miasta Krakowa

Zasłużeni dla dzielnic
W związku z XX rocznicą powstania Dzielnic Krakowa Rada Miasta
postanowiła wybić pamiątkowy medal, którym zostaną odznaczone osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju samorządu
i społeczności lokalnych. 22 września, w trakcie spotkania
zorganizowanego z inicjatywy Komisji Kultury i Kontaktów
z Mieszkańcami Rady Dzielnicy X zgłoszono kilkunastu kandydatów do wspomnianego medalu. Ogółem na adres Rady wpłynęło
46 kandydatur, z których komisja pozytywnie zaopiniowała 27.
- Wprawdzie medal nie daje dodatku do renty lub emerytury, lecz jest dowodem wdzięczności sąsiedzkiej za cichą,
trwającą niekiedy latami działalność na rzecz najbliższego
otoczenia. Chodziło nam o odnalezienie ludzi, którzy spajali
lokalne środowiska poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, działalność charytatywną i wszelkie inne działania prospołeczne. W gronie nominowanych znalazło się sporo osób,
o których działalności wiedzieli tylko mieszkańcy ulic, do
których ktoś w przeszłości doprowadził telefon lub gaz.
Duży udział w wyszukiwaniu pionierów samorządności oraz
społeczników odegrali sami radni obecnej kadencji - mówi
Waldemar Domański, przewodniczący Komisji Kultury
i Kontaktów z Mieszkańcami.

12 października w siedzibie krakowskiego magistratu odbyła się konferencja „Dzielnice - nasze małe ojczyzny”, poświęcona zagadnieniom, dotyczącym wzmocnienia udziału
mieszkańców w samorządzie terytorialnym, roli Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w powstaniu
dzielnic, przemian dzielnic i kierunkom ich rozwoju. Tego
samego dnia, podczas uroczystej sesji Rady Miasta zasłużonym dla rozwoju samorządności dzielnicowej osobom wręczono odznaczenia państwowe i pamiątkowe medale.
(R)
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W Dniu Edukacji Narodowej

Parada szkolnych patronów
W imprezie uczestniczyło blisko
osiemdziesiąt krakowskich placówek
oświatowych (szkoły, przedszkola, młodzieżowe domy kultury, drużyny harcerskie). Każda z nich mogła pokazać
bliskiego sobie patrona np. niosąc jego
wizerunek, atrybuty lub figurę. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu: „Edukacja patriotyczna dla szkół
Krakowa”.
W Korowodzie wzięła udział m.in.
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima
Lelewela. W tę postać wcielił się Maciek
Wijata z klasy VI d, a w roli dam z epoki wystąpiły uczennice klasy VI a Ewa
Madej i Gabrysia Kopia. Inni uczniowie
tej samej klasy spontanicznie i radośnie rapowali nieoficjalny hymn swojej szkoły:

Fot. Ola Kaźmierczyk

Pierwsza w historii Krakowa parada
szkolnych patronów przeszła 14 października ulicami miasta. Uroczysty pochód
wyruszył o godz. 11.00 spod Wawelu
(od strony ul. Bernardyńskiej) i przeszedł
ul. Grodzką do Rynku, gdzie pod Wieżą
Ratuszową odbyła się prezentacja patronów.

Chciał państwa niepodległego
i wolności dla każdego.
A dziś głównie z tego słynie,
Że dał naszej szkole imię
Ref. Lelewelu, przyjacielu
Takich jak ty jest niewielu!
(Fragment)

Skoki w Swoszowicach

W słoneczny weekend, 16-18. września, w Centrum Sportów Jeździeckich w Swoszowicach
licznie zgromadzeni miłośnicy koni mieli okazję obserwowania emocjonujących
międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody.

Fot. „Dziesiątka”

Autorką szkolnego rapu, poświęconego patronowi SP 97, jest polonistka,
Dorota Miecugow. Udział w paradzie
przygotowały i towarzyszyły dzieciom
w tej pięknej, patriotycznej i wzruszającej imprezie nauczycielki Jolanta
Hakiel i Ilona Grabowska.

Bubel poprawiony
W poprzednim numerze „Dziesiątki” pisaliśmy o spartaczonej nowej
skoczni w dal na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 43. Była, co zauważył
radny Krzysztof Potańczyk, przewodniczący Komisji Sportu Rady Dzielnicy X, 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 (!).
Po interwencji rady, wykonawca poprawił nieszczęsną skocznię, wycinając
i usuwając feralny fragment obramowania. Jak mówi Krzysztof Potańczyk,
obiekt, którego budowę sfinansowano
z dzielnicowego budżetu, nadal co prawda nie przypomina skoczni profesjonalnych, ale nauczyciele WF ze swoszowickiej podstawówki nie zgłaszają
obecnie do niego specjalnych zastrzeżeń. Najważniejsze, że młodym skoczkom w dal już nic nie grozi.
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O puchar „Kropla Krwi”
Na boisku OSS „Opatkowianka” przy
ul. Inicjatywy Lokalnej rozpoczęła się
kolejna, czwarta już edycja turnieju piłki
nożnej „Cracovia Pasy Cup”. W sobotę,
22 października, w pierwszym meczu
grupy I zmierzyły się zespoły krwiodawców Cracovii i Skawmaru ze Skawiny.
Po zaciętym meczu wygrały „Pasy” - 6:5.
Impreza organizowana jest co roku
przez klub Honorowych Dawców Krwi
Cracovia Pasy dla upamiętnienia „największego kibica i sympatyka Cracovii”, bł. Jana Pawła II. Zespoły

rywalizują o puchar „Kropla Krwi”,
zaprojektowany przez krwiodawcę
Cracovii, Andrzeja Kaszę.
W turnieju, któremu patronują
marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
przewodniczący NSZZ Solidarność Małopolska Wojciech Grzeszek, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz
Furtak (fundator pucharu) i dyrektor
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, radny
m. Krakowa Mirosław Gilarski, uczestniczy 6 drużyn podzielonych na dwie

grupy. Finały odbędą się 26-27 listopada. Zwycięzca finału krakowskiego pojedzie do Poznania i zagra ze zwycięzcą
finału poznańskiego.
W pierwszej edycji turnieju triumfatorem została drużyna złożona z oldbojów krakowskich klubów sportowych.
Drugi wygrał zespół Solidarności Małopolskiej, a trzeci - SMS Kraków.

OKK Wróblowice

Spotkanie z muzyką filmową
Pierwszą jej część wypełnił koncert w wykonaniu krakowskiego trio
„Cinema Paradiso”. Zespół ten zaprezentował wybrane największe przeboje
filmowe z dwóch dekad, w bardzo ciekawy sposób zaaranżowane w wersji
rozrywkowej na skrzypce, wiolonczelę
i piano elektryczne. Młodzi artyści wykazali się profesjonalnym wykonaniem

Fot. OKK Wróblowic

W sobotę, 22 października, w sali klubu
kultury Wróblowice odbyła się impreza
z cyklu „Muzyczne spotkania kameralne”,
poświęcona przebojom z filmów.

filmowych hitów, co najlepiej potwierdziła publiczność, nagradzając ich

Wystawa obrazów Janiny Paluchowskiej

Kobiety i kwiaty
Co najmniej do połowy listopada w filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chałubińskiego można obejrzeć
wystawiane tam obrazy Janiny Paluchowskiej. Ich autorka
jest od urodzenia mieszkanką Wróblowic, pracuje w dziale nauczania krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych więc,
jak zauważył ktoś podczas wernisażu wystawy (30 września), stała się artystką niejako „przez osmozę”. Sama Janina Paluchowska uważa się jednak za amatorkę. Maluje od
6 lat, traktując to zajęcie jako formę relaksu. Związana jest
z Otwartą Pracownią Artystyczną, działającą przy Osiedlowym Klubie Kultury we Wróblowicach. Bardzo chwali miłą
atmosferę, panującą w tej grupie, a także zaangażowanie jej
opiekuna, Jacka Ożoga.

wielkimi brawami i domagając się
bisów.
Na drugą część imprezy organizatorzy przygotowali multimedialny konkurs filmowy z nagrodami.
Po koncercie i konkursach publiczność zaproszona została na pokaz „Kuligu” - pierwszego polskiego filmu muzycznego z epoki big beatu.
Program wieczoru zrealizowany został w ramach Projektu Artystycznego
pn. „Rock And Roll The Best” i cyklu
„The Beatles i inni”.
Jadwiga Szarek

Dzieła prezentowane w swoszowickiej bibliotece to plon
dwóch ostatnich lat pracy artystki. Ich tematem są kobiety i kwiaty.

Janina Paluchowska przy swoich obrazach.

Fot. „Dziesiątka”
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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 mies. 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
S t r a ż M i e j sk a
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
Dyżur strażnika rejonowego w siedzibie Rady Dzielnicy X:
każdy trzeci czwartek miesiąca 15.00-16.00.
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 Z SO nr 35, ul. Mirtowa 2,
tel. 12 654 90 77, e-mail: emedu@poczta.fm.

P l a c ó wk i k u l t u r y
Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74,
tel. 12 654 95 63, e-mail: klub@okkw.webserwer.pl,
www.okkw.webserwer.pl
Zajęcia stałe: m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych;
śpiew indywidualny; zespoły: wokalne „Violinki” i „Metamorfoza”;
tańca „Dream Team”, „Quarto”, „Rash”, „Smerfy, „Elfy”, tańca
towarzyskiego (formacja), rock and rolla sportowego, tańca
orientalnego, tańca brzucha; teatr tańca współczesnego; aerobik,
zajęcia akademii kręgosłupa z elementami jogi, gimnastyka
korekcyjna (dla dzieci), teatr „Refleks”, zespół artystyczny „Swoi”,
miniteatr „Studio”, Multimedialna Scena Teatralna „Na Opak”,
zajęcia plastyczne, ognisko artystyczne, otwarte pracownie artystyczne, pracownia technik plastycznych, Ilustracyjne Warsztaty
Komputerowe; warsztaty: rękodzieła artystycznego, patchworku,
fotograficzne, biżuterii, ekologiczne; Klub Badaczy Kultury, Klub
50 +, Klub Kobiet Twórczych; konsultacje i terapia logopedyczna.
Osiedlowy Klub Kultury Zbydniowice, ul. Matematyków Krakowskich
102, tel. 12 659 71 20, e-mail: okkzbydniowice@interia.pl
Zajęcia stałe: nauka gry na instrumentach muzycznych, zespół
wokalno-instrumentalny, orkiestra dęta, zespół wokalny „Cantabile”, warsztaty perkusyjne, muzyka świata; zespoły taneczne:
hip-hop, „Pikolo”, „Paradisk”, „Modern-Funky”, „Rewerans”;
taniec towarzyski; otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci, malarstwo
artystyczne dla dorosłych, zajęcia teatralne, młodzieżowa grupa
kabaretowa, zespół kabaretowy „L-4”, joga (dorośli), muzykoterapia - zajęcia usprawniające dla seniorów, stretching, Akademia
Małego Szkraba, Mały Pitagoras - otwarte zajęcia gier umysłowych i zręcznościowych.
Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice, ul. Kuryłowicza 115,
tel. 12 451 83 44, e-mail : klubsoboniowice@interia.pl
Zajęcia stałe: Akademia Milusińskich (zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat), rytmika, taniec nowoczesny,
taniec towarzyski (dorośli), nauka gry na instrumentach muzycznych, Soboniowicka Orkiestra Dęta, Grupa Teatralna „Podwórkowe Strachy”, język angielski, aerobik, Klub Plastuś (plastyka
dla przedszkolaków), zajęcia plastyczne.
Osiedlowy Klub Kultury Kosocice, ul. Sztaudyngera 5,
tel. 12 653 44 24, e-mail klubkosocice@neostrada.pl
Zajęcia stałe: nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne, kurs języka
angielskiego, aerobik, gimnastyka dla seniorów, warsztaty plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, koło gier planszowych i edukacyjnych, tenis stołowy, scrabble, freestyle futbol, pogotowie
uczniowskie.
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. 12.00-15.00.
Kluby Sportowe
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

