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Wydarzenia (19.10.2011 - 6.12.2011)
2 7 . 1 0 . Podczas sesji Rada Dzielnicy X
przyjęła listę zadań w zakresie prac remontowych szkół i przedszkoli do wykonania
w 2012 r. A oto ona: Szkoła Podstawowa
nr 43 - kontynuacja remontu pomieszczeń
piwnicznych (50 000 zł); Szkoła Podstawowa nr 97 - kontynuacja remontu izolacji poziomej i pionowej (5 000 zł), osuszenie ścian harcówki i zaplecza kuchennego
(18 000 zł); Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 - remont ogrodzenia boiska i naprawa oświetlenia (65 000 zł); Szkoła Podstawowa nr 134 - wykonanie ocieplenia
budynku (63 000 zł); Przedszkole nr 145,
ul. Poronińska - adaptacja pomieszczenia dla maluchów (25 000 zł); Przedszkole
nr 145, filia ul. Dr. Judyma - zabudowa
tarasu i powiększenie sali (50 000 zł).
Rada przeznaczyła 6 900 zł na odśnieżanie
dróg na terenie Dzielnicy X.
Radni w drodze uchwały przyznali 21 000 zł
na organizację w przyszłym roku w Zbydniowicach „Staropolskich Dni Dzielnicy X
Swoszowice”.
1 7 . 1 1 . Sesja zwyczajna Rady. Radni
w kilku uchwałach zawnioskowali do prezydenta Krakowa o umieszczenie w budżecie miasta na 2012 r. następujących zadań:
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43 przy
ulicy Myślenickiej 112”, „Modernizacja

ulicy Borkowskiej”, „Budowa kompleksu
edukacyjnego na osiedlu Kliny”, „Zmiana
nawierzchni boiska głównego OSS Opatkowianka wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego na obiektach WLKS Krakus”.
Radni chcieliby, aby to ostatnie przedsięwzięcie zostało uwzględnione także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Rada przyjęła uchwałę, w której wnioskuje
o zmianę granic Dzielnicy X Swoszowice przez przyłączenie zachodniej części osiedla Kliny (obecnie znajdującej się
w obrębie Dzielnicy VIII Dębniki), tj. obszaru pomiędzy ul. Profesora Bartla, Zawiłą, Spacerową i Południową Obwodnicą Krakowa.
W uzasadnieniu radni stwierdzili, że taka
zmiana jest sensowna, gdyż zdecydowanie większa część (ok. 85 proc.) Klinów
należy do Dzielnicy X. Aktualny podział
tego osiedla między dwie dzielnice powoduje zamieszanie administracyjne, dezorientację mieszkańców oraz niepotrzebny rozdział zadań i kompetencji pomiędzy
radami dzielnic VIII i X. Kliny stanowią
jeden spójny organizm infrastrukturalny,
a jego rozdział utrudnia zarządzanie
i długoletnie planowanie.

17 listopada podczas nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy X w Rajskiej Szkole wiceprzewodnicząca Rady m. Krakowa Małgorzata Jantos wręczyła najbardziej zasłużonym dla Dzielnicy X
mieszkańcom okolicznościowe medale, wybite z okazji dwudziestej rocznicy wprowadzenia
obecnego podziału administracyjnego naszego miasta (pełna lista nagrodzonych jest
opublikowana na stronie internetowej Dzielnicy X).

Fot. anna kaczmarz

„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.

GRUDZIEŃ 2011



nr 7 (7) | dziesiątka | 3

Rok 2011- Swoszowice
Radni: Sebastian BROŻYNA, Dominik J. GALAS, Andrzej JOŃCZYK, Krzysztof POTAŃCZYK

Wyremontowany dach w Szkole Podstawowej nr 43

Fot. „Dziesiątka”

- Jeszcze nigdy nie dostaliśmy tyle pieniędzy z Dzielnicy. Naprawdę jestem w szoku - tak podsumowała mijający rok Ewa Tomczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43.
Rzeczywiście, mimo problemów, wynikających z trudnej sytuacji finansowej miasta, dzielnicowi radni postanowili przeznaczyć w 2011 r. na potrzeby tej zasłużonej
placówki oświatowej prawie 180 000 zł.
Najbardziej rzucającym się w oczy efektem owego
wsparcia jest odnowiony dach starego, historycznego
budynku szkoły. Wykonany z blachy, nigdy wcześniej nie
był malowany, więc z daleka straszył rdzą. W tym roku,
kosztem 100 000 zł, został wreszcie oczyszczony, naprawiony i pokryty farbą. Za te pieniądze wymieniono także
papę na przeciekających dachach nad salą gimnastyczną i świetlicą.
Drugim, bardzo ważnym przedsięwzięciem finansowanym z budżetu Dzielnicy X, był generalny remont
szkolnej kotłowni. Została ona przebudowana i wyposażona w nowoczesne piece gazowe. Jest nadzieja, że dzięki nim w całym obiekcie będzie można utrzymywać optymalną temperaturę, a jednocześnie spadną rachunki za
ogrzewanie.
Remont kotłowni kosztował Dzielnicę 59 000 zł. Za
około 10 000 zł na boisku SP 43 odnowiono skocznię w dal
wraz z rozbiegiem oraz wymieniono 6 ławek.
Za 14 000 zł w mieszczącej się w Zbydniowicach
filii swoszowickiej podstawówki wyremontowano
toalety oraz wykonano przejście z części dydaktycznej do tej, w której prowadzone są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Warto od razu dodać, że radni ze Swoszowic, troszcząc się o najmłodszych, nie zapominają także o najstarszych, czego dowodem jest pomoc finansowa dla lokalnego koła rencistów i emerytów. Do reprezentantów
wszystkich pokoleń była natomiast adresowana dofinansowana ze środków Dzielnicy X swoszowicka parafiada.
Podobnie jak wszystkim służyć będą książki, zakupione
do miejscowej biblioteki.
Ważnym przedsięwzięciem finansowanym ze środków Rady był remont nawierzchni odcinka ul. Kąpielowej. Radni wsparli również cyklinowanie parkietów
w Przedszkolu Samorządowym nr 132 i wymianę piecyków grzewczych w klubie WLKS Krakus.
Problemy z projektem i protesty niektórych właścicieli posesji sąsiadujących z ul. Myślenicką sprawiają, że
odwleka się rozpoczęcie modernizacji tej jakże ważnej nie
tylko dla Swoszowic arterii. Ze względu na zakres i koszty
jest to inwestycja pozostająca w gestii władz miasta, jednak z oczywistych powodów czuwa nad nią również samorząd Dzielnicy X, czego przejawem była m.in. zorganizowana w kwietniu br. w siedzibie Rady wielka debata
z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych
stron, w tym rzecz jasna mieszkańców.

Ulica Kąpielowa po wymianie nawierzchni jezdni

Przedsięwzięcia sfinansowane
w 2011 z budżetu Rady Dzielnicy X
Remont ul. Kąpielowej, etap I - 76 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 43:
- remont pokrycia dachu z blachy oraz wymiana pokrycia
z papy - 100 000 zł
- remont kotłowni i wymiana kotłów c.o. - 59 000 zł
- odnowienie skoczni w dal z rozbiegiem i wymiana ławek na
boisku - 10 000 zł
- odwodnienie pomieszczeń kuchennych - 5 000 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 3 000 zł
- dofinansowanie wycieczek i wyjazdów śródrocznych dla
uczniów - 1 000 zł
Przedszkole Samorządowe nr 132:
- cyklinowanie parkietu w salach - 8 000 zł
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 3 000 zł
Zakup i montaż piecyków łazienkowych w WLKS Krakus - 3 000 zł
Dofinansowanie współpracy małopolskiego klubu paralotniarzy ze szkołami z Dzielnicy X - 3 000 zł
Zakup mebli i książek do filii bibliotecznej nr 5 - 1 000 zł
Organizacja wycieczek i wyjazdów dla koła emerytów - 1 000 zł
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Rok 2011- Kliny
Radni: Andrzej BALICKI, Waldemar DOMAŃSKI, Wojciech LISZKA, Józef MARCHEWKA,
Agnieszka POGODA-TOTA

Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 97

Fot. „Dziesiątka”

Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Borkowskiej

Rów odwadniający na ul. Janowskiego

Najpoważniejszą i najkosztowniejszą inwestycją,
finansowaną w tym roku na Klinach z budżetu Dzielnicy X, była budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 97. Radni przeznaczyli na ten cel łącznie ponad 180 000 zł. Za te pieniądze powstaje plac do
gry w piłkę nożną o powierzchni 700 m kw. Co ważne pokryty murawą z naturalnej trawy!
Podstawówka z ul. Dr. Judyma odnosi duże sukcesy
w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych, co obrazują liczne puchary, medale i dyplomy. Dorobiła
się dwóch sal gimnastycznych, ale nigdy nie miała
z prawdziwego zdarzenia boiska. Teren, który w przeszłości pełnił tę funkcję, został kilka lat temu zdewastowany przez ekipy, pracujące przy rozbudowie szkoły.
Od tego czasu uczniowie ze względów bezpieczeństwa
nie mieli tam wstępu. A kompleks „Orlik” przy ul. Fortecznej jest zbyt odległy, aby prowadzić tam regularne
lekcje WF.
Początkowo planowano, że budowa boiska piłkarskiego zostanie rozłożona na dwa etapy i będzie dokończona
w przyszłym roku. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy
i sprzyjająca pogoda sprawiły, że prace dało się kontynuować również w grudniu. Wiosną pozostanie jedynie
wysiać trawę...
Z dzielnicowego budżetu były (i są) finansowane także dodatkowe lekcje wychowania fizycznego dla wszystkich pierwszoklasistów z SP 97. Najmłodsi uczniowie
mają co prawda trzy godziny zajęć ruchowych tygodniowo w ramach nauczania początkowego, ale wspomniana dodatkowa lekcja, prowadzona przez nauczyciela WF
w sali gimnastycznej, ma, jak podkreśla dyrekcja szkoły,
ogromne znaczenie dla rozwoju dzieci.
Na początku lipca mieszkańców Klinów jeżdżących
ul. Borkowską zaskoczył widok licznych maszyn drogowych i żwawo krzątających się ekip robotników.
W ciągu kilku dni za 66 000 zł z dzielnicowego budżetu wymieniono nawierzchnię na sporym fragmencie tej
ruchliwej arterii komunikacyjnej. Niektórzy mieli wątpliwość, czy warto to robić, skoro planowana jest gruntowna modernizacja ul. Borkowskiej; przeważyła jednak
chłodna kalkulacja - okazało się, że położenie nowego
asfaltu będzie w ogólnym rozrachunku tańsze niż wielokrotne prowizoryczne łatanie dziur w jezdni. Oczywiście
da też nieporównanie lepszy i trwalszy efekt.
Mniej spektakularnym, lecz dla wielu osób równie ważnym przedsięwzięciem sfinansowanym przez
Dzielnicę X było wyłożenie tłuczniem przejścia z osiedla przy ul. Borkowskiej do pobliskiego supermarketu.
Trzeba też wspomnieć o innych tegorocznych działaniach, podejmowanych z inicjatywy radnych naszej
dzielnicy w celu poprawy infrastruktury na Klinach.
Wymieniony został chodnik na odcinku ul. Narvik, odnowiono rów odwadniający przy ul. Janowskiego, nową
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Rok 2011- Kliny
Tadeusz MURZYN, Maciej NAZIMEK (przewodniczący Rady Dzielnicy X),

Młodzi sportowcy na „Orliku”

Fot. „Dziesiątka”

nawierzchnię jezdni otrzymał fragment ul. Kostrzewskiego oraz część ul. Szmaragdowej. Na remont tej
ostatniej mieszkańcy czekali ponad 20 lat! Tym bardziej żal, że został on spartaczony przez wykonawcę,
co zgodnie stwierdzili przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
i Rady Dzielnicy X. Wspólnie postanowiono, że decyzja, co z tym fantem uczynić, zapadnie po następnych
oględzinach, w kwietniu 2012 r.
Na początku czerwca „Orlik” przy ul. Fortecznej był
areną największego w swoich krótkich dziejach wydarzenia sportowego. Na tamtejszych boiskach rozegrano
I Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Sportowy - zorganizowany z inicjatywy Rady Dzielnicy X i sfinansowany z dzielnicowego budżetu. W imprezie wzięły udział
reprezentacje sześciu (czyli wszystkich) szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie naszej dzielnicy.
Wiele pochwał zebrała Szkoła Podstawowa nr 97, nie
tylko za sprawne przeprowadzenie zawodów, ale także
za... zwycięstwa we wszystkich konkurencjach.
W mijającym roku zmieniono gospodarza „Orlika”
na Klinach. Usilnie dążyła do tego Rada Dzielnicy X,
niezadowolona z działalności dotychczasowego operatora obiektów przy ul. Fortecznej, KS „Wróblowianka”.
Jego obowiązki przejął Zespół Szkół Społecznych nr 1.
Latem mieszkańcom Klinów wiele krwi napsuła niespodziewana zmiana trasy autobusu 116, który zamiast
do Ronda Grunwaldzkiego (z pętli przy os. Pod Fortem)
zaczął jeździć tylko do Łagiewnik. Po wielokrotnych
interwencjach radnych Dzielnicy X w ZIKiT, po protestach pasażerów i nagłośnieniu sprawy przez media,
„sto szesnastka” wróciła na poprzednią trasę, co znów
zbliżyło Kliny do centrum miasta, ułatwiając m.in. dojazdy do pracy i szkół.
Wspomniana pętla autobusowa zadebiutowała w tym
roku również w roli miejsca, w którym stanęły kontenery na odpady gromadzone podczas Akcji „Wystawka”.

Autobus „116” znów jeździ starą trasą!

Przedsięwzięcia sfinansowane w 2011 z budżetu Rady Dzielnicy X
Remont
Remont
Remont
Remont
Remont

ul. Kostrzewskiego - 87 000 zł
chodnika na ul. Narvik - 74 000 zł
ul. Borkowskiej - 66 000 zł
ul. Szmaragdowej - 38 000 zł
rowów odwadniających przy ul. Janowskiego - 34 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 97:
- budowa boiska sportowego - 183 000 zł
- wykonanie planów i projektu wykonania odwodnienia - izolacji pionowej i poziomowej budynku szkoły - 26 500 zł
- sfinansowanie dodatkowych lekcji WF dla uczniów klas pierwszych - 4 600 zł
- wymiana drzwi do biblioteki w SP nr 97 - 1 500 zł
- organizacja obchodów Dnia Dziecka i Święta Sportu - 1 700 zł
Organizacja I Dzielnicowego Międzyszkolnego Turnieju Sportowego na Orliku dla dzieci ze szkół podstawowych z Dzielnicy X - 8 000 zł
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Rok 2011- Opatkowice

Fot. „Dziesiątka”

Radni: Jan MIKUŁA, Andrzej PACHEL

Fot. „Dziesiątka”

Szkoła Podstawowa nr 134. Tego baraku na szczęście już nie ma.

Nowe lampy w SP 134

Przedsięwzięcia sfinansowane
w 2011 z budżetu Rady Dzielnicy X
Szkoła Podstawowa nr 134:
- wymiana instalacji elektrycznej (wraz z projektem) i malowanie po wymianie - 48 500 zł
- wyburzenie starych sanitariatów - 22 500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia - 3 000 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego - 2 000 zł
- dofinansowanie wyjazdów dla uczniów - 1 000 zł
Wykonanie rowów i odpływu w rejonie ul. Smoleńskiego 29 000 zł
Prace remontowe w Przedszkolu Samorządowym nr 145 17 000 zł
Organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci ze SP 134
i przedszkola nr 145 - po 1 500 zł
Remont odcinka ul. Smoleńskiego (do przepompowni) - 9 500 zł
Remont odcinka ul. Libertowskiej - 4 800 zł
Wykonanie poboczy ul. Petrażyckiego - 1 100 zł

Również w Opatkowicach oczkiem w głowach miejscowych radnych były w tym roku miejscowe placówki
oświatowe.
Z otoczenia Szkoły Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej zniknął barak ze starymi toaletami. Nie tylko
szpecił i raził, ale wręcz zagrażał życiu przebywających
w sąsiedztwie ludzi. Jego usunięcie kosztowało budżet
Dzielnicy X 22 500 zł. W tym miejscu w przyszłości powstanie sala gimnastyczna lub plac zabaw dla najmłodszych uczniów.
Za przyznane przez Radę 48 500 zł została wymieniona instalacja elektryczna (wraz z lampami) na I piętrze
w budynku szkoły. Część wspomnianej kwoty przeznaczono na malowanie pomieszczeń po zakończeniu tych
prac.
Rada wsparła finansowo również zakup pomocy dydaktycznych dla SP 134 i różne imprezy organizowane
dla uczniów w tej szkole. Z kolei w budynku przedszkola samorządowego przy ul. Poronińskiej za dzielnicowe
pieniądze naprawiono sufity, odnowiono korytarze, wymieniono drzwi do zaplecza. Z myślą o najmłodszych ze
środków Dzielnicy X doposażono osiedlowe ogródki jordanowskie, a także zamontowano progi zwalniające na
prowadzącej do szkoły ul. Kłuszyńskiej.
Drugim priorytetem były przedsięwzięcia infrastrukturalne. Nowe dywaniki asfaltowe pojawiły się
na odcinkach ulic Libertowskiej i Smoleńskiego. Częściowo utwardzono pobocze ul. Petrażyckiego. W kilku
miejscach ul. Smoleńskiego dokonano naprawy cieków
wodnych.
Jak wiadomo, w Opatkowicach ma swoją siedzibę
Rada Dzielnicy X, dzieląc ten budynek z klubem sportowym O.S.S. Opatkowianka. I to właśnie tu, przy ul. Inicjatywy Lokalnej, odbywa się wiele imprez, przyciągających mieszkańców całej dzielnicy. Bodaj największą
z nich jest doroczny festyn.
Tym razem (18 czerwca) pogoda nie dopisała, ale
mimo to nie zabrakło dobrej zabawy i wielu atrakcji.
Wystąpili laureaci XII Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X oraz kabaret „Foch”, czyli Adam Małczyk i Michał
Pałubski, artyści „Formacji Chatelet”. Na najmłodszych
czekało wesołe miasteczko z trampoliną, nadmuchiwanym zamkiem i zjeżdżalnią. Wielkim zainteresowaniem
cieszył się bodypainting, czyli malowanie ciała farbkami. Również z myślą o dzieciach przygotowano liczne
konkursy. Wielkie emocje wzbudził mecz A-klasy pomiędzy Opatkowianką a Skalnikiem Trzemeśnia, podobnie jak odwiedziny paralotniarzy, którzy krążąc nad
boiskiem Opatkowianki zrzucali z nieba słodycze. A wieczorem zaczęła się zabawa taneczna...
Na koniec dodajmy, że w Opatkowicach, podobnie jak
i w innych osiedlach Dzielnicy X, radni dbają o seniorów,
starając się na miarę możliwości wspierać ich działania,
także finansowo.
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Rok 2011- Wróblowice
Radni: Piotr JAŁOCHA, Marcin SZEWCZYK

Podjazd dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35

Fot. „Dziesiątka”, OKK Wróblowice

We Wróblowicach mieści się wyjątkowy na skalę
całego Krakowa kompleks dydaktyczno-opiekuńczy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35. W jego skład
wchodzą: Przedszkole Samorządowe nr 136, Szkoła
Podstawowa nr 135 oraz Gimnazjum nr 26. Prawdziwe
„3 w 1”, oznaczające, że w budynkach przy ul. Mirtowej
można spędzić nawet ponad 10 lat swojego życia.
Nic dziwnego, że Rada Dzielnicy X przeznaczyła
w tym roku na potrzeby tej niezwykłej placówki sporo
pieniędzy. Aż 109 000 zł pochłonęła wymiana wykonanego z blachy dachu nad całą szkołą (oprócz sali
gimnastycznej). 38 500 zł kosztował podjazd dla niepełnosprawnych.
- Trudno było opanować mi wzruszenie, gdy zobaczyłem uczniów naszych klas integracyjnych po raz pierwszy korzystających z tego udogodnienia - mówi Mariusz
Wagiel, dyrektor ZSO 35.
Około 16 000 zł przyznanych przez radnych Dzielnicy X wydano na naprawę nawierzchni fragmentu (prawie 500 m kwadratowych) drogi dojazdowej do szkoły i urządzenie dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodów.
Od nowego roku ZSO 35 zacznie samodzielnie, bez
pośrednictwa zewnętrznej administracji oświatowej,
zajmować się wszelkimi sprawami inwestycyjno-remontowymi. Dyr. Mariusz Wagiel spodziewa się, że dzięki
temu pozyskiwane przez szkołę środki finansowe, także
te pochodzące z budżetu dzielnicowego, będą wystarczać na więcej.
O tym, że jest to możliwe, przekonał się już teraz, gdy według takiej właśnie procedury kupił drzwi
i futryny do 11 pomieszczeń, wydając na to zaledwie
2 900 zł. Zamontują je podczas przerwy świątecznej
pracownicy techniczni szkoły, w ramach swoich obowiązków.
Spore pieniądze otrzymał w tym roku z budżetu
Dzielnicy X również Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice. Zostały one przeznaczone na zaadaptowanie dla
potrzeb tej placówki części budynku, w której przedtem funkcjonowało przedszkole (przeniosło się do nowego obiektu przy ZSO 35). Za 30 000 zł zostało wykonane pokrycie dachu. 20 000 zł kosztowało odnowienie
poprzedszkolnych pomieszczeń. 11 000 zł przeznaczono
na podłączenie obiektu do kanalizacji.
Dzięki temu remontowi OKK Wróblowice może poszerzyć swoją i tak już bardzo bogatą działalność. Na różnego rodzaju stałych zajęciach jest tam zapisanych 425
osób. Dotychczas musiały się one pomieścić w dwóch
ciasnych salkach. Teraz otrzymały trzy kolejne. Licząc
razem z zapleczem, powierzchnia zwiększyła się o około
140 m kwadratowych.
Warto przypomnieć, że to właśnie klub z Wróblowic
był głównym organizatorem tegorocznego XII Festiwalu
Artystycznego Dzielnicy X.

Wyremontowane pomieszczenie w klubie kultury

Przedsięwzięcia sfinansowane
w 2011 z budżetu Rady Dzielnicy X
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35:
- remont dachu - 109 000 zł
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 38 500 zł
- remont nawierzchni dojazdu - 14 000 zł
- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - 2 000 zł
- zakup drzwi i futryn wewnętrznych - 2 900 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - kwota 2 000 zł
- dofinansowanie wyjazdów dla uczniów - 1 000 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej - 1 000 zł
Remont odcinka ul. Chrzanowskiego - 47 000 zł
Remont odcinka ul. Doroszewskiego - 82 000 zł
Osiedlowy Klub Kultury
- remont dachu - 30 000 zł
- adaptacja dodatkowych pomieszczeń - 20 000 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - 11 000 zł
- dofinansowanie działalności - 9 000 zł
- zakup rzutnika - 1 500 zł
OKK Wróblowice i Koło Seniora - organizacja wycieczek - 2 000 zł
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Święto Niepodległości

We Wróblowicach „przemówiły wieki”

Fot. OKK Wróblowice

W klubie kultury we Wróblowicach Święto Niepodległości uczczono 12 listopada. Program „Mówią Wieki”, przygotowany przez Zespół Artystyczny „Swoi”, obejmował bogaty repertuar pieśni patriotycznych, przeplatanych poezją
Karola Wojtyły. Usłyszeliśmy m.in. słynny Hymn Konfederatów Barskich.
Członkowie zespołu na tę okazję uszyli piękne stroje
szlacheckie z różnych epok. Niczym korzystając z wehikułu czasu znaleźliśmy się w różnych momentach historii Polski. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” na nowo rozgrzało serca.
Występ dostarczył wielu wzruszeń, wspomnień, a nawet łez.
Po występie publiczność wraz z zespołem „Swoi” urządziła swoisty koncert życzeń pieśni patriotycznych - jakie
komu w duszy grały...
Jadwiga Szarek

Łączenie pokoleń
Fot. „Dziesiątka”

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczcili także najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy. 8 listopada
okolicznościowy program artystyczny z okazji narodowego
święta zaprezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowego
nr 145 przy ul. Poronińskiej. Publiczność, licznie zgromadzona w sali klubu sportowego Opatkowianka, gorąco oklaskiwała wyraźnie przejętych wykonawców patriotycznych piosenek, wierszy i tańców, którzy występowali pod troskliwą
opieką wychowawczyń. Wśród gości byli nie tylko najbliżsi
małych artystów, ale także emeryci z koła w Opatkowicach,
bo, jak powiedziała Jolanta Pawlik, dyrektor przedszkola,
tego typu imprezy doskonale łączą różne pokolenia.

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
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)
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
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
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

