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Wydarzenia (26.05.2012 - 20.06.2012)

przewodniczącego

2 9 . 0 5 . Sesja Rady Dzielnicy X „Swoszowice”. Rada podjęła uchwałę o przekazaniu do Biura Planowania Przestrzennego UMK swoich wniosków do sporządzanej
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice-Wschód”. Wnioski te dotyczą m.in. obniżenia kategorii drogi 1KDL, likwidacji jej
połączenia z ul. Borowinową na odcinku
przylegającym do terenu 1ZP, przesunięcia
ciągu pieszego w kierunku tej drogi poza
granice zabudowanych działek z ogródkami, regulacji linii zabudowy wzdłuż
ul. Warszewicza, a także likwidacji odcinka
drogi 2KDL na odcinku od ul. Myślenickiej
do (w przybliżeniu) granicy między terenem 1R(Z) a terenem 3UP oraz wprowadzenia od tego miejsca łącznicy do ronda
w obrębie Węzła Łagiewnickiego im. Kardynała S. Sapiehy.
Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 145
radni postanowili przeznaczyć 50 000 zł
na wykonanie izolacji budynku tej pla-

cówki, zamiast, jak planowano wcześniej, na zabudowę tarasu i powiększenie sali w jej filii przy ul. Dr Judyma.
Wszystkie środki inwestycyjne pozostałe po przetargach z zadań powierzonych
z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem przenieśli do zadań bieżących z zakresu prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia.
0 1 . 0 6 . Otwarto oficjalnie nowe boisko
sportowe przy Szkole Podstawowej nr 97.
(Więcej na ten temat - str 4).
1 6 . 0 6 . Na obiektach WLKS „Krakus”
przy ul. Moszyńskiego rozpoczęła się dwudniowa, trzynasta już swoszowicka parafiada, zorganizowana przez Radę Parafialną i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Parafii Opatrzności Bożej oraz Radę Dzielnicy X. (Relacja z tej imprezy - str 6).
2 0 . 0 6 . Na nowym boisku przy Szkole Podstawowej nr 97 rozpoczął się trzydniowy II Międzyszkolny Turniej Sportowy.
(Relacja - str. 7).

Trwa Euro 2012, a na Klinach
otwarliśmy nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 97! Właśnie przeprowadziliśmy na nim II Międzyszkolny Turniej Sportowy Dzielnicy X
z udziałem ponad 300 uczniów szkół
podstawowych z naszej dzielnicy.
Na Klinach w Parku Maćka i Doroty
wyremontowaliśmy ul. Zawiszy oraz
ul. Homolacsa i chodnik na ul. Narvik.
Trwa remont w centrum Klinów przy
ul. Fortecznej. W trakcie wakacji dokończymy remont całej ul. Borkowskiej. Oczywiście, identycznie jak
w ubiegłym roku, nie łatamy pojedynczych dziur, lecz wymieniamy
całe nawierzchnie jezdni.
Zaufanie i skuteczność w działalności publicznej są bardzo ważne
- my naprawdę realizujemy nasze
obietnice.
Z poważaniem,

Fot. „Dziesiątka”

Szanowni Państwo,

0 3 . 0 6 . ”Wielokulturowy Kraków” - tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej, dwunastej już edycji „Dnia Otwartego Magistratu”. W Pałacu Wielopolskich, głównej siedzibie
Urzędu Miasta Krakowa, na zwiedzających czekało wiele atrakcji. W Foyer Sali Obrad
Rady Miasta Krakowa pokazano plon konkursu fotograficznego „Moja dzielnica, wczoraj i dziś”. Poszczególne dzielnice Krakowa zaprezentowały się również na specjalnych
stanowiskach. Na stoisku Dzielnicy X Swoszowice szczególną uwagę zwracały akcesoria,
związane z działalnością klubu sportowego WLKS Krakus: wyczynowy rower kolarza i siodło jeźdźca. Rozdawano również najnowszy numer „Dziesiątki”, zawierający specjalnie
z myślą o tej imprezie i uczestniczących w niej mieszkańcach innych rejonów Krakowa
przygotowaną prezentację naszej dzielnicy.
Gości podejmowali radni z członkiem zarządu Dzielnicy X Dominikiem Galasem na czele.

Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl oraz

P.S.
8 czerwca, Stadion Narodowy,
otwarcie Euro 2012 - byłem, widziałem: wspaniała atmosfera, wielkie
przeżycie.

„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
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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.
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Jest szansa na zjednoczenie Klinów
Jak wiadomo, Kliny są administracyjnie podzielone między dwie dzielnice Krakowa: X Swoszowice i VIII Dębniki. Jeszcze w listopadzie 2011 r. Rada Dzielnicy X podjęła
uchwałę, w której wnioskowała o przyłączenie do tej dzielnicy „zachodniej części osiedla Kliny (znajdującej się w obrębie Dzielnicy VIII Dębniki), tj. obszaru pomiędzy ul. Profesora Bartla, ul. Zawiłą, ul. Spacerową i południową obwodnicą
Krakowa”. Obecnie pojawiła się szansa, że ta idea zostanie
urzeczywistniona. W Radzie Miasta Krakowa trwają prace
nad nowym statutem dzielnic. Załącznik do wspomnianego
dokumentu zawiera propozycję korekty ich granic, właśnie
w myśl listopadowej uchwały Rady Dzielnicy X.
Gdy 21 lat temu dzielono Kraków na poszczególne dzielnice, na zachód od ul. Borkowskiej rozpościerały się puste
łąki. Granicę między „dziesiątką” a „ósemką” poprowadzono
zatem po prostu zgodnie z przebiegiem granic działek. Nie
miało to wówczas większego znaczenia. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Tereny między dawnym Fortem „Borek”, a ul. Spacerową zostały zabudowane. Powstały tu liczne
nowe domy, osiedla budynków wielorodzinnych. Obowiązujący obecnie podział Klinów stał się nielogiczny, by nie rzec absurdalny. I, co najważniejsze, niekorzystny dla mieszkańców.
- Kliny-Zacisze leżą na dalekich peryferiach Dzielnicy
VIII, co ma swoje odbicie również w nakładach, przeznaczanych na tę część osiedla przez tamtejszych radnych. Po zmianie granic znalazłyby się w centrum zainteresowania Dzielnicy X, otrzymując zdecydowanie więcej niż obecnie pieniędzy
- mówi Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X,

mieszkaniec Klinów. - Spójrzmy choćby na plac zabaw przy
ul. Korpala. Popada w ruinę, tymczasem podobne miejsca
w naszej dzielnicy są zadbane, stale doposażane...
Zjednoczenie Klinów ułatwiłoby różnorakie uzgodnienia.
Teraz wszelkie decyzje, na przykład dotyczące przebiegu tras
autobusów MPK, muszą być konsultowane przez samorządy
obu dzielnic, co niepotrzebnie komplikuje procedury.
Warto dodać, że Kliny w Radzie Dzielnicy VIII reprezentuje tylko jeden radny. W 21-osobowej Radzie Dzielnicy X jest
siedmiu radnych z Klinów, w tym przewodniczący, członek
zarządu, szefowie kilku ważnych komisji. Taki skład gwarantuje nieporównanie większą siłę przebicia.
Korekty granic dzielnic mogłyby wejść w życie od nowej
kadencji samorządu terytorialnego, czyli za niespełna trzy
lata. Jest to termin dość odległy, ale najbliższy z możliwych.
Wcześniejsze wprowadzenie zmian spowodowałoby liczne
problemy formalno-techniczne, poza tym byłoby niezgodne
z obowiązującym prawem.			
(AR)

Granica między Dzielnicą
VIII a Dzielnicą X przebiega
ul. Bartla. Jeździ nią autobus
linii 116, z którego korzystają
mieszkańcy obu części
Klinów.

Fot. „Dziesiątka”

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa
Od dnia 1 czerwca 2012 r. przez okres 30 dni wyłożona
zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Kraków propozycja zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r.
Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, o których mowa wyżej, pisemnych
opinii co do zasadności przeprowadzenia korekty dotychczasowych zmian granic Dzielnic, jak również pisemnych
wniosków dotyczących innych niż określone w uchwale
nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca
2012 r. zmian granic.
Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków,
o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail:
br.umk@um.krakow.pl.
Załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. zostanie wyłożony
w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4
w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta Krakowa i Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Przedmiotowy załącznik zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich
Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Lea w dniu 21 czerwca
2012 r. o godz. 16.30.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.
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Fot. „Dziesiątka”

Nowa jezdnia na ul. Zawiszy

Trwają prace przy budowie parkingu i chodników w centrum Klinów,
u zbiegu ul. Fortecznej i ul. Zawiszy

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Wiosna i lato to czas intensywnych prac remontowych
na drogach i ulicach Dzielnicy X. Gotowa jest już, o czym
pisaliśmy w poprzednim numerze „Dziesiątki”, gruntownie
zmodernizowana ul. Homolacsa na Klinach. Kosztem prawie
147 000 zł nową nawierzchnię asfaltową otrzymał kolejny,
dwustumetrowej długości odcinek jednej z najważniejszych
arterii Swoszowic - ul. Kąpielowej. Został on oficjalnie i komisyjnie odebrany - bez żadnych zastrzeżeń - 25 maja.
Nową nawierzchnię mają także ul. Zawiszy na Klinach
(od ul. Narvik do ul. Pustynnej) oraz skrzyżowanie ulic Ważewskiego i Zakarczmie. Na ul. Narvik zakończono drugi etap
budowy chodników. Trwa również długo oczekiwana budowa parkingu i chodników wokół centrum Klinów - u zbiegu
ulic Fortecznej i Zawiszy (koszt: 100 000 zł). To szczególnie
newralgiczne miejsce w naszej Dzielnicy, często odwiedzane choćby przez gości pobliskiego hotelu, spacerujących
w kierunku dawnego Fortu 52 „Borek”. Mamy nadzieję, że po
zakończeniu prac ich opinia na temat infrastruktury i ogólnej prezencji tej części Klinów zdecydowanie się poprawi.
W najbliższym czasie uda się wreszcie zrealizować także inne, jakże potrzebne przedsięwzięcie, finansowane z budżetu Dzielnicy X - budowę chodnika przy ul. Fortecznej, od
ul. Kadłubka do przystanku autobusowego MPK. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie tej inwestycji, połączonej
z budową zjazdu na sięgacz ul. Taklińskiego (łączny koszt:
86 500 zł).
Podczas szkolnych wakacji, czyli w okresie wyraźnie
mniejszego ruchu, rozpocznie się wymiana nawierzchni na
ul. Borkowskiej. Stary asfalt zostanie usunięty, a w to miejsce
położona nowa, podwójna jego warstwa, wytrzymalsza od poprzedniej. W ten sposób zostanie dokończone dzieło rozpoczęte latem ubiegłego roku. Remont, prowadzony z dwóch kierunków - od ul. Zawiłej i od ul. Fortecznej, będzie kosztował
budżet Dzielnicy X łącznie 460 000 zł.
Planuje się ponadto m.in. sfinalizowanie w najbliższym
czasie kolejnego etapu odwodnienia ciągu ulic Janowskiego
- Pustynna. 		
			
(AR)

Fot. „Dziesiątka”

Nadszedł czas intensywnych remontów

Wymianę nawierzchni ul. Borkowskiej rozpoczęto jeszcze
Ul. Kąpielowa po wymianie nawierzchni kolejnego jej odcinka

w ubiegłym roku. Tego lata dzieło ma zostać dokończone.
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Szkoła Podstawowa nr 97 otrzymała nowe boisko sportowe

Po zielonej trawie piłka goni...
przyszła jednak chwila, gdy można było pomyśleć o wzbogaceniu infrastruktury sportowej. Co prawda na Klinach powstał kompleks „Orlik”, ale jest zbyt odległy od szkoły na Judyma, by prowadzić tam regularne lekcje wuefu. Przyszkolne
boisko to w tym przypadku dużo lepsze rozwiązanie. Zwłaszcza, że pierwszy krok został już uczyniony wcześniej - udało
się zgromadzić część materiałów do drenażu.
Zważywszy sytuację finansową Krakowa, szczęśliwe sfinalizowanie od dawna planowanego przedsięwzięcia w szkole
na Klinach wcale nie było jednak takie oczywiste. Ostateczny sukces to efekt konsekwentnych działań radnych Dzielnicy X. A na tym przecież nie koniec. Jeszcze w tym roku, po
wakacjach, SP 97 ma otrzymać nowoczesny plac do zajęć
rekreacyjno-ruchowych dla młodszych dzieci.
Radni Dzielnicy X obiecali już, że w przyszłym roku sfinansują budowę studni, z której woda posłuży do podlewania nowego boiska, co znacznie zmniejszy koszty jego pielęgnacji. 						
(AR)

Przebywanie na placu, nazywanym „boiskiem”, mogło być niebezpie-

1 czerwca 2012 r. Uroczystego otwarcia nowego boiska z powodu

czne dla dzieci, dlatego pojawiła się przed nim taka oto tabliczka...

ulewnego deszczu dokonano w... sali gimnastycznej.

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Fot. Paula Święch

Siedemset metrów kwadratowych równej, zdrenowanej,
pokrytej murawą z naturalnej trawy powierzchni. Nowiutkie bramki, piłkochwyty i ławki. 1 czerwca, w Dniu Dziecka, oficjalnie oddano do użytku boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 97. Jego budowa kosztowała 180 000 zł
i została sfinansowana przez Radę Dzielnicy X.
Podstawówka z ul. Dr. Judyma może pochwalić się dużymi osiągnięciami sportowymi: puchary, dyplomy, medale
w rozgrywkach międzyszkolnych w wielu dyscyplinach.
Szkoła dorobiła się dwóch sal gimnastycznych, ale nigdy nie
miała z prawdziwego zdarzenia boiska.
- Dzieci grały w piłkę na ubitej ziemi - mówi dyrektor
SP 97 Maria Madej. Kilka lat temu nawet taka zabawa stała
się niemożliwa - „boisko” zajęły ekipy, pracujące przy rozbudowie szkoły. Od tego czasu uczniowie nie mieli na ten teren wstępu.
- Nie miałam pewności, że jest tam bezpiecznie - tłumaczy
dyr. Madej.
Remonty dachu, sanitariatów, wymiana stolarki okiennej,
podłóg... Zawsze były ważniejsze zadania i wydatki. Wreszcie

Gdy pogoda się poprawiła, zobaczyliśmy, że nowe boisko naprawdę
Wrzesień 2011 r. Budowa rozpoczęła się od prac ziemnych.

prezentuje się pięknie
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XIII Parafiada Swoszowice ’2012

Pod okiem Opatrzności

Fot. „Dziesiątka”

Fot. Bartłomiej Cichoń, Małopolski Klub Paralotniowy

Fot. „Dziesiątka”

ogni sztucznych, świetnie bawili się przy muzyce tanecznej.
Odrobinę emocji dostarczyło losowanie nagród w loterii,
z której dochód zostanie przeznaczony na budowę nowego
kościoła w Swoszowicach. Jak zwykle spektakularnym wydarzeniem były pokazy w wykonaniu członków Małopolskiego Klubu Paralotniowego. W pewnej chwili na uczestników
parafiady wprost z nieba spadł... deszcz cukierków, zrzucanych przez paralotniarzy.
Imprezę, która odbyła się w dniach 16 - 17 czerwca na
na obiektach klubu sportowego „Krakus”, zorganizowała
Rada Parafialna i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafii
Opatrzności Bożej w Swoszowicach oraz Rada Dzielnicy X.

Fot. „Dziesiątka”

Dopisała frekwencja, dopisały humory, dopisała również pogoda. Podczas tegorocznej, trzynastej już swoszowickiej parafiady, która odbywała się pod hasłem „Świętujmy
pod okiem Opatrzności”, każdy mógł znaleźć dla siebie coś
interesującego.
Dla dzieci wielką atrakcją było wesołe miasteczko,
a zwłaszcza kolorowy zamek-zjeżdżalnia i wypełniony wodą
basen z łódkami, a także konne przejażdżki i udział w różnorakich konkursach i zawodach. Młodzi miłośnicy sportu grali w siatkówkę i piłkę nożną. Dorośli mieli wreszcie
czas na rozmowy przy tym, co oferowały stoiska gastronomiczne. Wszyscy podziwiali występy artystyczne i pokaz

Akcja Lato 2012

Wakacje odkrywców
W dniach od 2 do 27 lipca (godz. zajęć 9.00 - 15.00) OKK
Wróblowice zaprasza dzieci w wieku 8 - 14 lat na „Wakacje
odkrywców”. Zabierzemy was w podróż w krainę sztuki, plastyki, muzyki, fotografii, robotyki, kulinariów, fizyki, botaniki, teatru i filmu.

Proponujemy:
- warsztaty: plastyczne, teatralne, muzyczne, fotografii otworkowej, botaniczne;
- wycieczki: do Muzeum Motyli w Bochni, Skansenu i Muzeum
Pszczelarstwa w Stróży, przyrodniczo - ekologiczną „Leśne
opowieści” do podkrakowskiego lasu, do Muzeum Fotografii
w Krakowie, „Rogatego Rancha” w Zabierzowie, Stadniny
Koni Huculskich w Nielepicach, Krakowskiego Parku Technologicznego, Ogrodu Doświadczeń.
Organizatorzy zastrzegają, iż z przyczyn od nich niezależnych mogą nastąpić drobne zmiany programowe. Odpłatność: 100 zł za okres 2.07-27.07.2012 r. Zapisy do 2 lipca
u kierownika OKK Wróblowice.
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Turniej z przeszkodami

Około trzystu uczniów z 5 szkół podstawowych uczestniczyło w II Międzyszkolnym Turnieju Sportowym Dzielnicy
X. Przez trzy dni, od 20 czerwca, rywalizowano w piłce nożnej chłopców
(w trzech grupach wiekowych), koszykówce chłopców i dziewcząt oraz
siatkówce dziewcząt. Zwycięzcy oraz
zdobywcy drugich i trzecich miejsc
otrzymali złote, srebrne i brązowe medale (ważyły łącznie... 10 kilogramów).
Były ponadto nagrody indywidualne
i pamiątkowe statuetki, zapowiedziano
także nagrody pieniężne dla poszczególnych szkół.
Impreza miała odbyć się, podobnie
jak w ubiegłym roku, na boiskach „Orlika” przy ul. Fortecznej. Wcześniejsza
wizja lokalna wykazała jednak, że ściany tamtejszych zabudowań są pokryte
wulgarnymi hasłami i rysunkami, przypominającymi, że pomiędzy krakowskimi klubami sportowymi trwa kibolska
wojna. Teren był zaśmiecony, upstrzony
butelkami i puszkami po piwie.
Zaalarmowany przez organizatorów Maciej Nazimek, przewodniczący
Rady Dzielnicy X, natychmiast interweniował w tej sprawie w Zarządzie
Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
która to miejska agenda, z braku formalnego operatora (dotychczasowy, Zespół Szkół Społecznych nr 1, zrezygnował z tej funkcji) powinien opiekować
się „Orlikiem” na Klinach. Niestety,

Fot. adam kan

10 kilogramów medali

Na zdjęciu: Wśród piłkarzy z klas I-II najlepsza okazała się reprezentacja SP 97.
Na zdjęciu - ze swoim trenerem, Łukaszem Oramusem.

ZIS, jak mówi Maciej Nazimek, zignorował te prośby i późniejsze ponaglenia. Podobnie jak propozycję jednej z
prywatnych firm, która zgłosiła chęć
darmowego usunięcia wspomnianych
bazgrołów.
Dopiero po skardze do prezydenta
Krakowa Jacka Majchrowskiego i nagłośnieniu tej skandalicznej sytuacji
w prasie, zabrano się do porządków.
Gdy w środę (20 czerwca) odwiedziliśmy obiekt przy ul. Fortecznej, okazało się jednak, że stary, pozostały jeszcze po TKKF Kliny, budynek wciąż
jest upstrzony niewybrednymi w treści
napisami.

- W żadnym wypadku nie mogliśmy wpuścić tam dzieci. Ostatecznie
postanowiliśmy zatem przenieść imprezę do naszej szkoły - mówi Maria
Madej, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 97, organizatora turnieju. - Nawet
dobrze się stało. Mamy tu lepsze niż
na „Orliku” zaplecze sanitarne, więcej
cienia, ułatwioną logistykę. A uczestnicy zawodów byli zachwyceni naszymi
salami gimnastycznymi i nowym boiskiem do piłki nożnej.
Na organizację turnieju, a także
Dnia Dziecka i Dnia Sportu w SP 97
Rada Dzielnicy X przeznaczyła w tym
roku 12 700 zł. 			
(AR)

Wystawa w OKK Wróblowice

17 maja w ramach cyklu „Kocioł Bereniki” w OKK Wróblowice odbył się wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z ul. Królowej Jadwigi
w Krakowie. Oglądane prace powstały w ciągu kilku ostatnich lat w tamtejszej pracowni plastycznej i należą do nurtu
arteterapii, czyli terapii przez sztukę.
Zebrane obrazy, prócz niewątpliwych wartości estetycznych, stały się niejako pretekstem do spotkania i porozmawiania na temat roli sztuki i jej możliwości w leczeniu osób
po kryzysach psychotycznych, bo to właśnie ci „inni” artyści
byli głównymi bohaterami wieczoru.

Fot. „Dziesiątka”

Leczenie sztuką
Wieczór dodatkowo upiększyli, grając nam bardzo terapeutycznie, Anna Maria Sarna (na rzadkim instrumencie wibrafon elektryczny) oraz Damian Szydłowski (pianino).
Wystawiani artyści: Anna Kudyk, Alicja Kirsz, Tomasz
Raś, Piotr Ryżak, Zbigniew Smolik,Katarzyna Grabka, Katarzyna Kućmierz, Krzysztof Putanowicz.
Wystawę oglądać można w naszym klubie do końca lipca.
			
Elżbieta Kozioł
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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 m-ca 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
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)
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
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
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.

