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Wydarzenia (11.04.2012 - 25.05.2012)

Ten numer „Dziesiątki” adresowany jest przede wszystkim do krakowian mieszkających poza Dzielnicą X. Pragniemy przedstawić
Państwu naszą dzielnicową historię,
ale również teraźniejszość.
Pomimo dynamicznego rozwoju
poszczególnych osiedli, Dzielnicy X
udało się zachować spokojną i bardzo przyjazną atmosferę. Oczywiście
(jak każda dzielnica) mamy swoje bolączki, ale mamy się też czym
pochwalić.
Gorąco zapraszam Państwa do
odwiedzenia Dzielnicy X podczas
weekendowego spaceru, rowerowej
eskapady. Do skorzystania z oferty
naszych klubów sportowych oraz
placówek kultury. I do pozostania
tu na stałe...
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X

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)

1 0 . 0 5 . Radni podczas sesji zmienili zakres rzeczowy zadania priorytetowego pn.
„Wymiana nawierzchni boiska OSS Opatkowianka wraz z oświetleniem i infrastrukturą
towarzyszącą - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją” na zadanie pn. „OSS
Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia
oraz modernizacja szatni dla zawodników”.
Przeznaczona na ten cel kwota pozostała
niezmieniona i wynosi 50 000 zł.
***

Maj i czerwiec to okres wytężonych prac na
drogach i ulicach Dzielnicy X. Ukończono
już wymianę asfaltu na kolejnym fragmencie ruchliwej ul. Kąpielowej w Swoszowicach.
Praktycznie została także zakończona finansowana bezpośrednio z budżetu miasta modernizacja ul. Homolacsa na Klinach - ulica
ta otrzymała nową nawierzchnię, chodniki i wjazdy na posesje. Trwa remont jezdni
ul. Zawiszy i chodników na ul. Narvik.

Fot. Waldemar Domański

Szanowni Państwo,

1 2 . 0 4 . Podczas sesji Rada Dzielnicy X przyjęła uchwałę, w której zgłosiła do Biura Planowania Przestrzennego
UMK następujące postulaty do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Swoszowice- Uzdrowisko”:
- przywrócenie parametrów drogi 2KDL
na odcinku ul. Borowinowej od ul. Wypoczynkowej do ul. T. Chałubińskiego do stanu sprzed uchwalenia MPZP „Swoszowice-Uzdrowisko” w dn. 19. czerwca 2011;
- zlikwidowanie odcinka drogi 2KDL od
ul. T. Chałubińskiego do wschodniej granicy planu;
- przywrócenie przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy obszarów 12 MN
i 13 MN wzdłuż ul. Borowinowej do stanu sprzed uchwalenia MPZP „Swoszowice-Uzdrowisko” w dn. 19. czerwca 2011.
Radni poparli wniosek WLKS „Krakus”
w sprawie przekwalifikowania działki klubowej przy ul. Kąpielowej w Krakowie
z terenów zielonych na tereny rekreacyjno-sportowe, służące „młodzieży klubowej,
społeczności lokalnej, a także kuracjuszom
z pobliskiego sanatorium”. Jednocześnie
Rada Dzielnicy X przyznała, że „zdaje sobie
sprawę z tego, że realizacja ww. wniosku
będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa” właściwych dla tego celu
zmian”.
Tegoroczna zima była dość lekka, dzięki
czemu pozostało nieco pieniędzy przeznaczonych pierwotnie na walkę z jej skutkami. 15 400 zł, pozostałe z zadania pn. „Odśnieżanie ulic na terenie Dzielnicy X”, radni
postanowili przeznaczyć na zakup oznakowanych radiowozów (8 500 zł) oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych (500 zł)
dla VI Komisariatu Policji, na wymianę piasku w piaskownicy przy Przedszkolu nr 132
(1 500 zł), organizację „Akcji Lato” w OKK
Wróblowice (1 500 zł) i utrzymanie terenów
zielonych na obszarze Dzielnicy X (3 400
zł). Na ten ostatni cel przeznaczono również
1 300 zł, pozostałe po przetargu na wydawanie i druk „Dziesiątki”.

Tak wyglądała ul. Homolacsa, gdy
rozpoczynano jej modernizację...

Fot. „Dziesiątka”

przewodniczącego

... a tak wygląda teraz

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 2000 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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Po zielonej stronie miasta
Kołłątaj. Mamy inne stare, wzmiankowane już w średniowieczu podkrakowskie wsie o długiej i bogatej historii:
Opatkowice, Wróblowice, Kosocice,
Soboniowice, Rajsko, Zbydniowice,
włączone w granice administracyjne miasta (podobnie jak Swoszowice)
w 1973 r. Ich mieszkańcy, często rodziny osiadłe tu z dziada pradziada,
sąsiadują dziś z przybyszami z innych stron Krakowa i kraju, którzy
zauroczeni wciąż na poły sielskim
charakterem tego terenu pobudowali
w okolicy swoje nieraz bardzo okazałe domostwa.

Są Jugowice, przyłączone do Krakowa już w 1941 r., obecnie bardzo gęsto
zabudowane. Są wreszcie niezwykle dynamicznie rozwijające się Kliny, które
z peryferyjnego osiedla willowego przekształciły się w ostatnich latach w największe skupisko ludności Dzielnicy X.
Wskutek ożywionej działalności deweloperów pojawia się tu coraz więcej budynków wielorodzinnych, na szczęście
o raczej kameralnych wymiarach.
Dzielnica X obejmuje obszar o powierzchni 2482,3 hektara. Według najnowszych dostępnych danych mieszka
tu około 22 000 osób. 		
(AR)

Fot. Bartłomiej Cichoń, Małopolski Klub Paralotniowy

Dzielnica X to z pewnością jedna
z najbardziej malowniczych części Krakowa. Najlepiej widać to na wspaniałych zdjęciach, wykonywanych z powietrza przez członków Małopolskiego
Klubu Paralotniowego, którzy bardzo
chętnie latają nad tą okolicą. Mnóstwo
zieleni, pagórkowaty teren, rozległe
krajobrazy, brak wielkiego przemysłu...
I zróżnicowana, choć przeważnie niska
zabudowa.
Mamy tu zatem Swoszowice ze
słynnym, istniejącym już od 200 lat
uzdrowiskiem, w którym leczyli się
m.in. Julian Ursyn Niemcewicz i Hugo
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Fot. „Dziesiątka”

„Jak to? To wy tam macie u siebie uzdrowisko?!” - dziwią
się mieszkańcy innych części kraju, którym Kraków na ogół
kojarzy się z fatalnym klimatem, zanieczyszczonym powietrzem i często wiszącym nad miastem smogiem. Ano mamy,
już od 200 lat, i to jakie! „Jeżeli którekolwiek z miejsc kąpielowych, to zaiste Swoszowice są ku temu przeznaczone, by
stały się uzdrowiskiem najczęściej odwiedzanym w naszym
kraju” - mówił już w XIX wieku dr Józef Dietl.
Swoszowice zostały włączone w granice administracyjne
Krakowa w 1973 r. Rok później ówczesna Rada Narodowa
nadała im oficjalny status uzdrowiska, choć jego historia jest
oczywiście dużo, dużo dłuższa...
20 mln lat temu teren dzisiejszych ulic Kąpielowej czy Myślenickiej stanowił płytką zatokę morza mioceńskiego, z którego wód wytrącał się gips,
a z niego była wyługowywana siarka. Zaczęto ją wydobywać
w średniowieczu. Kopalnie przynosiły spory dochód właścicielom i skarbcowi królewskiemu. Z czasem okazało się jednak, 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 epidemii. 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). Był on 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,

Julian Ursyn Niemcewicz skarżył się, że „największą miejsca tego
nieprzyjemnością jest brak cienia”. Dziś w pięknym zdrojowym
parku przyjemnego cienia nie brakuje...

Fot. „Dziesiątka”

200 lat podróży „do wód”

Uzdrowisko w Swoszowicach działa już od 200 lat

urządził kwatery dla gości. Wytyczył również teren pod przyszły park zdrojowy, ponieważ, jak zauważył bywający chętnie
w Swoszowicach Julian Ursyn Niemcewicz: „największą
miejsca tego nieprzyjemnością jest brak cienia”.
Za oficjalną datę narodzin uzdrowiska Swoszowice
uznaje się 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 cholery. Na odrodzenie Swoszowice czekały
30 lat. W 1859 r. uzdrowisko i okoliczne tereny zostały zakupione przez Spółkę Zdrojowisk Krajowych, założoną z inicjatywy wspomnianego już dr Józefa Dietla.
Nowi właściciele wyremontowali istniejące obiekty, postawili neogotycką glorietę, służącą zabiegom inhalacyjnym,
oraz budynek Łazienek z 30 kabinami kąpielowymi i 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.
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. Dziś założonym przez Feliksa Radwańskiego
zdrojowiskiem włada prywatna spółka.
(AR)
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Szlakiem dawnych warowni
Jedną z turystycznych atrakcji Dzielnicy X stanowią pozostałości po dawnej Twierdzy Kraków, czyli potężnych umocnieniach, zbudowanych w czasach zaboru austriackiego i w
przeszłości opasujących całe miasto. Są one dzisiaj historyczną ciekawostką, a dla miłośników zabytkowej architektury
militarnej - prawdziwą gratką. Szczególną uwagę warto zwrócić na dwie budowle: Fort 51 „Rajsko” przy ul. Droga Rokadowa oraz Fort 52 „Borek” na terenie Klinów, u zbiegu ulic
Borkowskiej i Fortecznej.
Jednowałowy artyleryjski Fort 51 „Rajsko” powstał
w latach 1874-84 na najwyższym w okolicy wzniesieniu
(340 m n.p.m.). Był jedną z największych tego typu budowli
w całej monarchii Austro-Węgierskiej i jedną z pierwszych o
konstrukcji betonowej. Składał się z parterowych koszar szyjowych, schronu głównego, wału artyleryjskiego ze schronami w poprzecznicach, kopuł obserwacyjnych oraz trzech kaponier: czołowej i dwóch barkowych. Większość obiektów, z
wyjątkiem czołowych części kaponier, przykryto grubą warstwą ziemi.
Warownia, której załogę stanowiło 506 żołnierzy, dysponowała potężną siłą ognia. Jej zdolności obronnych nie
zmniejszyły nawet uszkodzenia, których doznała wskutek
tragicznego zdarzenia z 1909 r - eksplozji kilkunastu ton materiałów wybuchowych zgromadzonych w prochowni w Woli
Duchackiej.
Fort 51 „Rajsko” należał do tych budowli Twierdzy Kraków, które przeszły autentyczny chrzest bojowy. Uczestniczył w walkach w listopadzie i grudniu 1914 r. Również
podczas II wojny światowej, w styczniu 1945 r., próbowała
w nim stawiać opór grupa wycofujących się żołnierzy
niemieckich.
Fort 52 „Borek” zbudowano w latach 1883-86. To jedyny w dawnej Twierdzy Kraków artyleryjski fort dwuwałowy z dwukondygnacyjnymi koszarami. Nietypowa jest również wolnostojąca kaponiera, broniąca wjazdu na dziedziniec
warowni.
Fort „Borek” miał bronić traktu wiedeńskiego, czyli dzisiejszej „zakopianki”. Gdy 6 grudnia 1914 r. wojska rosyjskie zaatakowały Kraków od strony Wieliczki, stoczył artyleryjski bój
z bateriami przeciwnika. 26 grudnia 1944 r. na jego przedpolu szczęśliwie wylądował amerykański bombowiec B-17

Fort 52 „Borek”.

Fot. „Dziesiątka”

„Candie”, uszkodzony podczas nalotu na niemieckie zakłady
chemiczne na Śląsku.
W pobliżu Fortu 52 w latach 1897-98 zbudowano osłaniający jego flankę Fort 52a, zwany „Łapianką”.
Oprócz wyżej wymienionych, na terenie Dzielnicy X
znajdują się również inne umocnienia Twierdzy Kraków:
Fort 50/2 „Kosocice” przy ul. Osterwy, Fort 51/2 „Swoszowice” przy ul. Sawiczewskich, szańce IS VII-3 i 4 przy
ul. Kuryłowicza.
Niestety, wszystkie te budowle są na ogół bardzo zdewastowane i czekają na gospodarza, który tchnie w nie nowe
życie. Planuje się, że w forcie „Łapianka” zostanie urządzone Muzeum Ruchu Harcerskiego. Rozstrzygnięto już nawet
konkurs na koncepcję architektoniczną tej placówki. Zwycięska praca przewiduje odnowienie obecnych zabudowań
i budowę za nimi nowoczesnego pawilonu. Oba obiekty ma
połączyć przestrzeń przykryta przeszklonym dachem. Wokół
muzeum znajdą się miejsca na namioty, ogniska, amfiteatr,
ściankę wspinaczkową i parking. Muzeum ma być równocześnie zapleczem dla obozów harcerskich.
(AR)

Fort 51 „Rajsko”.

Fot. „Dziesiątka”
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Dla ducha i dla ciała
„W imię Boga biorę pióro do ręki, aby rozpocząć kronikę,
którą kto i kiedy skończy - trudno odgadnąć, Bóg by dał, by
ona długie lata i wieki szczęśliwie przetrwać mogła i zawsze
równie pocieszające zawierała wiadomości, jakiemi mnie
przyszło ją rozpocząć. Wraz bowiem z tą kroniką wchodzi
w życie szkoła ludowa, etatowa, urządzona według wymagań
pedagogiki, a z nią nadzieja, że ona będzie cegiełką w budowie fundamentów dla przyszłości kraju” - tak brzmi pierwszy
wpis w kronice szkoły ludowej w Swoszowicach, oznaczony
datą 20 września 1882 r.
Placówka została urządzona w domu mieszkalnym, opuszczonym przez dozorcę zamykanej właśnie kopalni siarki
w Swoszowicach. Kontynuatorką w prostej linii dziewiętnastowiecznej szkoły ludowej jest mieszcząca się w tym samym,
historycznym budynku dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 43.
Oprócz świętującej w tym roku jubileusz 130-lecia swego istnienia SP 43, w Dzielnicy X funkcjonują jeszcze trzy
inne publiczne szkoły podstawowe: SP 97 na Klinach, SP 134
w Opatkowicach oraz SP 135 w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Wróblowicach. Do ZSO 35 należy również Gimnazjum nr 26. Trzeba ponadto wspomnieć o działającym na
Klinach Zespole Szkół Społecznych nr 1 i podstawowej „Rajskiej Szkole”, prowadzonej przez powołane do tego stowarzyszenie w Rajsku.
W szkołach na terenie Dzielnicy X naukę w roku szkolnym
2011/12 rozpoczęło łącznie ponad 1800 uczniów. Wszystkie

znajdujące się tu placówki oświatowe odnoszą znaczące sukcesy dydaktyczne, sportowe i wychowawcze. Dzięki wsparciu
Rady Dzielnicy, dla której w obecnej kadencji edukacja jest
jednym z priorytetów, stale się też unowocześniają, pięknieją
i wzbogacają swoją bazę.
Dzielnica X, choć dość odległa od centrum Krakowa, nie
jest dla jej mieszkańców tylko sypialnią. Organizowane są
tu liczne imprezy, funkcjonują filie Podgórskiej Biblioteki
Publicznej, są prężnie działające placówki kulturalne i kluby sportowe. Spośród tych ostatnich warto wymienić choćby WLKS Krakus, wywodzący się z założonego w 1948 r. LZS
Swoszowianka.
W barwach „Krakusa” startowali mistrzowie i reprezentanci Polski w kilku dyscyplinach sportowych, a nawet olimpijczycy (kolarz Tomasz Marczyński, IO w Pekinie 2008).
Obecnie bodaj najbardziej znaną sekcję tworzą jeźdźcy, którzy zaczynali bardzo skromnie, od trzech przetrzymywanych
w prywatnej stajni koni, a później w ciągu kilkunastu lat zdobyli wiele medali mistrzostw Polski w skokach i ujeżdżeniu.
Pięciokrotnie reprezentowali też Polskę na mistrzostwach
Europy w skokach.
Swoszowicki klub słynie z doskonałej pracy z młodzieżą. Również przede wszystkim dzieciom i młodzieży służy
otwarty jesienią 2010 r. na Klinach kompleks sportowo-rekreacyjny, zbudowany w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.					
(AR)

maj 2012



Fot. Dominik Galas

Fot. „Dziesiątka”

Wystawy i spotkania
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„Pora Wiatru”
W Osiedlowym Klubie Kultury Wróblowice wiosnę przywitano piosenką i poezją. To już druga edycja Festiwalu „Pora
Wiatru”. Wzięło w niej udział około 50 osób z całego Krakowa i okolic. Uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom swoich prezentacji, dlatego nie łatwo było wyłonić laureatów.
Jednak profesjonalne jury poradziło sobie z tym sympatycznym problemem i przydzieliło nagrody w trzech kategoriach
wiekowych.
Poezja:
I miejsce - Maja Grabowska z Rajskiej Szkoły; II miejsce Paulina Grzyb z Zespołu Szkół im. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych; III miejsce - Emilia Brożek z OKK Wróblowice; wyróżnienie - Laura Kwiecińska z Przedszkola
Samorządowego nr 136.
Zespoły wokalne:
I miejsce - Studio Ruchu i Piosenki „Nutki” z Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana; II miejsce - duet Zuzia Kwiatkowska i Karolina Ujma z Przedszkola Samorządowego nr 136;
III miejsce - „Kropelki” z OKK Skotniki.
Soliści wokaliści:
kat I (6 - 10 lat)
I miejsce - Wiktoria Poradowska; II miejsce - Aleksandra
Wierzbowska (obie z Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana);
III miejsce - Julia Dudek z OKK Wróblowice
kat. II (11 - 14 lat)
I miejsce - Wiktoria Oliwa z Centrum Kultury w Zielonkach;
II miejsce - Aleksandra Dzierża z OKK Wola Wschód; Wiktoria Sikorska z OKK Wróblowice; III miejsce - Dominik Dworak ze Szkoły im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;
wyróżnienie - Zuzanna Góra z OKK Wróblowice
kat. III (14 lat i powyżej)
I miejsce - Magdalena Pletnia; II miejsce - Agata Skrzyńska (obie z OKK Wróblowice) i Iga Rudnicka z OKK Wola
Wschód; III miejsce - Ada Kostrubiec z OKK Wola Wschód;
Sylwia Waligóra z Klubu Kultury Rybitwy.

Fot. Jadwiga Szarek

Fot. z arch. OKK Wróblowice

Jadwiga Szarek

„Zespół „Nutki” zwyciężył wśród
zespołów
Magdalena Pletnia, laureatka I
miejsca w konkursie solistów
(kat. powyżej 14 lat)
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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
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
(szczegółowa informacja o rejonizacji:
http://komisariat6.krakow.malopolska.policja.gov.pl)
Placówki kultury
Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74,
tel. 12 654 95 63, e-mail: klub@okkw.webserwer.pl,
www.okkw.webserwer.p
Osiedlowy Klub Kultury Zbydniowice, ul. Matematyków Krakowskich
102, tel. 12 659 71 20, e-mail: okkzbydniowice@interia.pl
Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice, ul. Kuryłowicza 115,
tel. 12 451 83 44, e-mail : klubsoboniowice@interia.pl
Osiedlowy Klub Kultury Kosocice, ul. Sztaudyngera 5,
tel. 12 653 44 24, e-mail klubkosocice@neostrada.pl
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.

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.

