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Głos

Wydarzenia (21.06.2012 - 24.09.2012)

przewodniczącego

2 6 . 0 6 . Sesja Rady Dzielnicy X. Radni
przyjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na zadania priorytetowe
w 2013 r. M.in. przeznaczono 400 000 zł
na budowę boiska wielofunkcyjnego
przy WLKS Krakus (zadanie wieloletnie);
20 000 zł na ogrodzenie boiska, 12 000 zł
na studnię i 3 600 zł na dodatkowe lekcje
wf - wszystko w SP 97; 30 000 zł na wykonanie instalacji c.o. w siedzibie klubu kultury Wróblowice; 10 000 zł na odśnieżanie
dzielnicowych ulic; 10 000 zł na modernizację obiektów OSS Opatkowianka; 5 000 zł
na III Międzyszkolny Turniej Sportowy dla
uczniów szkół podstawowych. Łącznie rozdysponowano 542 800 zł.
Przyjęto również wstępną listę rankingową
proponowanych prac remontowych
w 2013 r. Na jej czele znalazły się następujące przedsięwzięcia: szkoły - kontynuacja
wymiany instalacji elektrycznej w SP 134,
przedszkola - adaptacja strychu na czwarty
oddział w Przedszkolu nr 145 przy ul. Poronińskiej (pełny wykaz zadań priorytetowych
i listę rankingową prac remontowych można
znaleźć na stronie internetowej www.dzielnica10.krakow.pl).
1 7 . 0 7 . Sesja Rady Dzielnicy X. Radni
zdecydowali o przeznaczeniu w 2013 r.
34 000 zł na modernizację obiektów sportowych OKS Rajsko (20 000 zł) i OSS Opatkowianka (14 000 zł).
Pozytywnie zaopiniowano projekt montażu
i docelowego oznakowania progów zwalniających na ul. Skrzetuskiego.
1 1 . 0 8 . Staropolskie tradycje oraz życie polskiej wsi - to motywy przewodnie

Zgodnie z zapowiedziami, Rada
Dzielnicy X zrealizowała kolejne
duże inwestycje na Klinach.
Wyremontowaliśmy ul. Borkowską oraz parking i chodnik
w centrum Klinów. Zbudowaliśmy
przystanek autobusowy wraz
z przejściem dla pieszych przy
„Orliku” na ul. Fortecznej.
W Szkole Podstawowej nr 97
po zbudowaniu boiska zbudowaliśmy
jeszcze plac zabaw. Kończymy
bardzo rozległe prace osuszeniowo izolacyjne budynku tej szkoły.
Znaleźliśmy nowy sposób na rewitalizację fortu. Kontynuujemy współpracę z Radą Miasta Krakowa - o sprawach ważnych dla całego Krakowa
na łamach „Dziesiątki” pisać będzie
Bogusław Kośmider, przewodniczący RMK. Oczywiście przyłączyliśmy
się do akcji „Pomóżmy Wojtkowi” do czego również Państwa uprzejmie
namawiam.
Kraków jest pogrążony w kryzysie, ale na Klinach działamy zgodnie
z planem!
Z poważaniem,
MACIEJ NAZIMEK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl

Fot. Dawid Pilecki

Szanowni Państwo,

oraz

wrzesień 2012

dorocznego festynu Dzielnicy X, który tym
razem odbył się we Wróblowicach. Zorganizowana przez tamtejszy osiedlowy klub
kultury impreza połączona była z obchodami 65-lecia klubu sportowego Wróblowianka i spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
1 4 . 0 8 . Z okazji swoich setnych urodzin Stefania Rakoczy, emerytowana nauczycielka, mieszkanka Jugowic, otrzymała listy gratulacyjne od władz państwowych
i samorządowych. Nie zabrakło oczywiście
również życzeń od Rady Dzielnicy X.
0 3 . 0 9 . Rozpoczął się nowy rok szkolny
(aktualne informacje ze szkół - str. 4-5).
1 3 . 0 9 . Sesja Rady Dzielnicy X. Rada
przesunęła pieniądze zaoszczędzone na
prowadzeniu swojego biura na dokończenie urządzania placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 97 (łącznie 3 500 zł) i dofinansowanie wymiany drzwi frontowych
w „Rajskiej Szkole” (1 500 zł).
Radni postanowili przeznaczyć 11 900 zł w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok na dofinansowanie zakupu radiowozu dla
VI Komisariatu Policji.
Rada dokonała korekty swojej uchwały
z 17.11.2011 r., zmieniając fazy realizacji
oraz finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy WLKS Krakus” w latach 2012-2014,
wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zgodnie z tą zmianą w br.
zostanie wykonana - za 10 000 zł - aktualizacja mapy do celów projektowych oraz
wstępne badania geotechniczne.
Na 2013 r. przewidziano opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz część
prac budowlanych (łącznie na ten cel przeznaczono 318 000 zł, które zostaną dokończone w 2014 r. (400 000 zł).
Pozytywną opinię radnych uzyskała dokumentacja projektowa budowy chodnika
w Parku Maćka i Doroty na Klinach.

„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: Dominik Galas
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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Tak

Zjednoczenie Klinów

700 głosów poparcia
Zakończyły się konsultacje społeczne w związku z planowaną zmianą granic
dzielnic Krakowa. Około 700 osób poparło pisemnie propozycję Rady Dzielnicy X
przyłączenia do tej dzielnicy, obejmującej już wschodnią część Klinów, od
ul. Zakopiańskiej po os. Pod Fortem
włącznie, również Klinów-Zacisza, czyli obszaru pomiędzy ulicami Profesora
Bartla, Zawiłą, Spacerową i południową
obwodnicą Krakowa, obecnie znajdującego się w obrębie Dzielnicy VIII Dębniki. Warto podkreślić, że nikt spośród wyrażających swoją opinię w tej sprawie
mieszkańców Klinów nie sprzeciwił się
wobec wspomnianej inicjatywy.
Idea zjednoczenia Klinów znalazła
swój wyraz w uchwale Rady Dzielnicy X, przyjętej jeszcze w listopadzie
2011 r. Gdy w Radzie Miasta Krakowa
rozpoczęły się prace nad nowym statutem dzielnic, pojawiła się szansa urzeczywistnienia tego pomysłu.
Zdaniem większości radnych Dzielnicy X obowiązujący obecnie podział

to widzę...

Klinów jest nielogiczny i niekorzystny
dla mieszkańców.
Dzięki połączeniu obu części osiedla, Kliny-Zacisze, leżące teraz na
dalekich peryferiach Dzielnicy VIII,
otrzymywałyby na swoje potrzeby
znacznie więcej pieniędzy. Łatwiejsze
stałyby się też różnorakie uzgodnienia, na przykład dotyczące przebiegu
tras autobusów MPK, które teraz 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 zapewnia nieporównanie
większą siłę przebicia.
Korekty granic dzielnic mogłyby
wejść w życie od nowej kadencji samorządu terytorialnego, czyli za nieco ponad dwa lata.

Fot. Agnieszka Rzymek

Profesor Mieczysław Tomaszewski
honorowym obywatelem Krakowa

Profesor Mieczysław Tomaszewski z żoną
Wandą w swoim mieszkaniu na Klinach.
Zdjęcie z listopada 2010 r.

Miło nam poinformować, że profesor Mieczysław Tomaszewski, mieszkaniec Klinów, został honorowym obywatelem Krakowa. Uchwałę w tej sprawie
podjęła Rada Miasta Krakowa na wniosek prof. Stanisława Krawczyńskiego,
rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, którego poparło kilku innych luminarzy świata nauki.

Mieczysław Tomaszewski jest muzykologiem, jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców życia i twórczości Fryderyka Chopina, autorem
ponad trzydziestu książek, doktorem
honoris causa akademii muzycznych
w Krakowie i Bydgoszczy, laureatem
wielu prestiżowych nagród, kawalerem
Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia
Polski, jedną z najznamienitszych postaci rodzimej kultury. Kimś, komu swoje utwory dedykuje m.in. Krzysztof
Penderecki. Jeszcze z młodzieńczej
pasji znakomitym botanikiem i miłośnikiem gór. A przy tym wszystkim człowiekiem o ujmującej osobowości. Liczącym niemal 91 lat, wciąż jednak niezwykle energicznym i zapracowanym.
Uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa
prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu
odbyła się 25 września.
AR

Szanowni Państwo,
Z radością informuję, że począwszy od tego numeru, dzięki uprzejmości Rady Dzielnicy X, będę na
łamach „Dziesiątki” przybliżać Państwu prace kierowanej przeze mnie
Rady Miasta Krakowa oraz przedstawiać zagadnienia z zakresu funkcjonowania naszego miasta.
Na pierwszej powakacyjnej sesji
zajęliśmy się m.in. zapewnieniem
pieniędzy na dzielnicowe inwestycje
w kolejnych latach. Aby ograniczyć
obcinanie dzielnicowych budżetów
zmieniliśmy statut miasta. Uchwalone zmiany zobowiązują Prezydenta
Krakowa do przeznaczania środków
dla rad dzielnic w wysokości zgodnej
z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Niestety, pogarsza się sytuacja
finansowa Krakowa, który ma coraz
większe problemy z regulowaniem
swoich zobowiązań. Rada miasta
będzie zajmować się wieloma bardzo
trudnymi problemami - m.in. reformą
edukacji, zmianami cen biletów komunikacji miejskiej oraz miejskimi
oszczędnościami. Tym mocniej
zapewniam, że dołożymy wszelkich
starań, aby przeprowadzić nasze
miasto przez kryzys w sposób
uwzględniający potrzeby i możliwości mieszkańców.
Z poważaniem,
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com oraz
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Nowy rok szkolny * Nowy rok szkolny * Nowy rok szkolny * Nowy
Znów zapełniły się szkolne klasy, korytarze i boiska... Tak jak przed rokiem,
sprawdziliśmy, co wydarzyło się podczas wakacji w placówkach oświatowych
działających w Dzielnicy X, pytając również o plany na nadchodzące miesiące.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35
W nowym roku szkolnym do placówek w ZSO 35 uczęszczać będzie:
- do Samorządowego Przedszkola nr 136 - 175 dzieci
- do Szkoły Podstawowej nr 135 - 255 uczniów
- do Gimnazjum 26 - 192 uczniów
W przedszkolu roczne przygotowanie szkolne dla dzieci
sześcioletnich odbywa 58 dzieci. W szkole podstawowej pobiera naukę 20 sześciolatków. Łączna liczba sześciolatków
wynosi zatem 78, w trzech oddziałach - klasy (sale) są w pełni przygotowane do ich przyjęcia.
W okresie wakacyjnym, dzięki funduszom przyznanym
przez Radę Dzielnicy X, wykonano remont ogrodzenia boiska szkolnego oraz siedmiu sal lekcyjnych. W sierpniu nasi
uczniowie gościli w Irlandii, w ramach projektu unijnego organizacji SEELB. Przez całe wakacje dzieci mogły korzystać
ze wszystkich szkolnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
W nowym roku szkolnym wprowadziliśmy naukę języka
hiszpańskiego (gimnazjum). Zostaliśmy włączeni w projekty
Wojewódzkiej Komendy Policji (Wydział Ruchu Drogowego) i Straży Miejskiej o tematyce profilaktyki bezpiecznych
zachowań w sytuacjach trudnych. Planujemy warsztaty historyczne z okresu średniowiecza (m.in. pogadanki, pokazy
walk rycerskich, „Miasteczko średniowieczne”), kontynuację
projektu „Bądź sobą - miej marzenia” i współpracy ze szkołą
w Irlandii, rajdy i spotkania szkół Rodzin Tischnerowskich,
a na przełom maja i czerwca - piknik rodzinny.

warsztatowych organizowanych na terenie szkoły z udziałem pracowników akademickich.
Trzeci rok będziemy pracować z innowacją pedagogiczną
opartą na własnym programie profilaktycznym pt. „Tęczowe
Wrota”. W tym roku będziemy poznawać wartości wyrażone
symbolami 4 żywiołów: Ziemia (pracowitość, sumienność),
Ogień (odwaga, poświęcenie dla innych), Woda (przyjaźń,
mądrość) i Powietrze (miłość, szacunek dla życia, pasja).
Uczniowie klas 6 wezmą udział w wymianie polsko-belgijskiej i odwiedzą m.in. Diest, Hasselt i Brukselę.
W nowym roku szkolnym nauczyciele, w ramach innowacji pedagogicznych, przygotowali ciekawe zajęcia, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, m.in.:
„Golf uczy kultury”, „Espanol me gusta”, „Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu”, „Co ma piernik do wiatraka”, „Chochlikowe zmagania z ortografią”. Kontynuowane będą także działania w ramach trwających programów i innowacji,
m.in.: „Mali odkrywcy w podróży”, „Kraków miasto od innych
droższe”, „Ciao, ciao Bambino”.
Agnieszka Smoleń-Zaborska, Marzena Mazurek

Szkoła Podstawowa nr 134

Fot. alicja regiewicz

Mariusz Wagiel - dyrektor ZSO 35

Fot. z arch. sp 43

Szkoła Podstawowa nr 43

W tym roku szkolnym w naszej szkole będzie się uczyło
ok. 345 uczniów, w tym 41 pierwszoklasistów. W czasie wakacji przeprowadzono remont stołówki i kotłowni. Dostosowano do potrzeb najmłodszych kolejną salę lekcyjną, która wzbogaciła się o nowe meble z kolorowymi szufladkami
oraz wykładzinę dywanową. Wykonano opaskę wokół szkoły
i chodnik z kostki brukowej, prowadzące na plac zabaw dla
najmłodszych. W sali komputerowej zamontowano tablicę interaktywną oraz nowe stoliki komputerowe.
Już drugi rok działał będzie Uniwersytet Dzieci, w ramach którego uczniowie klas 1-3 uczestniczą w zajęciach

W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 162 uczniów,
w tym 8 sześciolatków. W okresie wakacyjnym wykonano docieplenie budynku szkoły (ostatni etap), remont i malowanie
dachu oraz remont pokoju nauczycielskiego. Nasza placówka
poszerzyła swoją bazę o dwie tablice interaktywne, rzutnik
multimedialny i pięć laptopów. W bieżącym roku szkolnym
planujemy, oprócz wielu tradycyjnych akcji, apeli patriotycznych i imprez okolicznościowych, także „Paradę Talentów”,
„Dzień Przedsiębiorczości”, „Festiwal Piosenki Angielskiej”
oraz corocznie hucznie obchodzone „Święto Szkoły”. W zakresie dydaktyki zamierzamy kontynuować dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz wdrażać innowacje pedagogiczne. Będziemy realizować projekt UE „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków”, europejski program „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.
W ramach działań profilaktycznych i w trosce o bezpieczeństwo uczniów zaplanowaliśmy m.in. warsztaty, udział
w konkursie „Odblaskowa szkoła” i w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
		
Iwona Nosek - dyrektor SP 134
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Fot. z arch. sp 97

Szkoła Podstawowa nr 97

Fot. „Dziesiątka”

3 września w naszych murach powitaliśmy około 680
uczniów. Do klas pierwszych zapisało się w tym roku sto dzieci. Jedna z klas jest klasą sześciolatków. Liczy 25 uczniów
i jak to było w przypadku poprzedniej tego typu klasy ma zapewnione wszelkie warunki do nauki i zabawy.
Tradycyjnie już okres wakacji był czasem remontów i nowych inwestycji. Tym razem udało się:
- otworzyć w pobliżu boiska szkolnego pięknie urządzony plac
do ćwiczeń gimnastycznych,
- wymalować pomieszczenia stołówki szkolnej, świetlicy, toalet,
korytarzy,
- rozpocząć odwadnianie budynku szkolnego od strony harcówki (duża część prac będzie kontynuowana w pierwszych
miesiącach tego roku szkolnego),
- wymienić połowę okien w filii naszej szkoły przy ul. Armii
Kraków.
W nowy rok szkolny wkraczamy z panią dyr. Marią Madej,
która przed wakacjami wygrała konkurs na dyrektora szkoły
na kolejną kadencję.
Jesteśmy ponadto podbudowani wynikami opublikowanej
przez Urząd Miasta Krakowa tzw. diagnozy szkół krakowskich, która plasuje naszą placówkę na czwartym miejscu
w kategorii szkół podstawowych.		
Jolanta Hakiel
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Jest szansa na rewitalizację
fortu na Klinach!
Pomimo kryzysu w miejskich finansach i braku firm,
skłonnych do wyłożenia na ten cel, nie oszukujmy się, sporych pieniędzy, pojawiła się szansa odnowy, zagospodarowania i ożywienia poaustriackich fortów, znajdujących się na
terenie Dzielnicy X. Powstał pomysł, by w części Fortu nr 52
u zbiegu ulic Fortecznej i Borkowskiej na Klinach urządzić osiedlowy klub kultury (Kliny nie mają obecnie jakiejkolwiek tego typu placówki), a resztę przekazać przedsiębiorcom zainteresowanym prowadzeniem tam działalności
komercyjnej.
Chcąc urzeczywistnić tę ideę, radni Dzielnicy X nawiązali współpracę z Politechniką Krakowską oraz ze Społecznym
Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa. Zespół specjalistów,
pracujących pod kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki, dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
PK, sporządził nieodpłatnie inwentaryzację architektoniczną
wspomnianego fortu. Do końca 2012 roku Politechnika Krakowska ma wykonać, prawdopodobnie również za darmo, koncepcję rewitalizacji fortu. W przyszłym roku rozpoczną się
prace remontowe - na ich wykonanie radni Dzielnicy X chcą
pozyskać pieniądze w SKOZK. Złożyli już w tej sprawie stosowny wniosek. Na razie przeznaczyli 20 tys. zł na wycinkę
zarastającej fortyfikacje roślinności i projekt remontu dachu.
Sześć znajdujących się w Dzielnicy X dawnych fortów to
jedna z jej największych atrakcji architektonicznych, interesujących nie tylko miłośników budowli obronnych. W przeszłości stanowiły one część Twierdzy Kraków, z czasem popadły w ruinę. Dziś są na ogół w fatalnym stanie.
Fort 52, zbudowany w latach 1883-86, na miejscu istniejącego tu fortu półstałego, ziemno-drewnianego, uznawany
jest za nietypowy. To jedyny w dawnej Twierdzy Kraków artyleryjski fort dwuwałowy z dwukondygnacyjnymi koszarami. Nietypowa jest również wolnostojąca kaponiera, broniąca
wjazdu na dziedziniec warowni.
Obiekt 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
„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”.
(AR)
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Nowy asfalt, chodniki, parkingi, przejścia dla pieszych...

Pracowite wakacje na ulicach
przełomów” i wbrew pozorom jest rozwiązaniem tańszym niż
coroczne prowizoryczne naprawy jezdni.
Duże zmiany nastąpiły również w centrum Klinów, u zbiegu ulic Fortecznej i Zawiszy. Pojawiły się tam nowe chodniki
i miejsca postojowe, nadając tej części osiedla zdecydowanie
bardziej cywilizowany wygląd. Warto dodać, że kosztowały one znacznie mniej niż początkowo planowano - niespełna 100 000 zł wobec przewidywanych wcześniej 240 000 zł.
Nasi radni wystąpili z wnioskiem do ZIKiT o przekazanie zaoszczędzonych pieniędzy na inne remonty w Dzielnicy X.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem, m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, korzystających z pobliskiego kompleksu sportowego „Orlik”, była budowa chodnika
na ul. Fortecznej, od skrzyżowania z ul. Kadłubka do przystanku MPK, wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych.
Wreszcie rzecz drobna, ale ważna dla kierowców, jeżdżących ul. Bartla - usunięto uciążliwe zapadlisko w jezdni na tej
ulicy, niedaleko wjazdu na pętlę autobusową.
(AR)

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Wakacje były jak zwykle okresem intensywnych prac na
naszych ulicach. Tego lata naprawdę dużym wysiłkiem - jak
na możliwości dzielnicy i wobec znanych trudności finansowych miasta - zrealizowano kilka przedsięwzięć, na które od
dawna czekali mieszkańcy Klinów.
Przede wszystkim dokończono dzieło rozpoczęte jeszcze
w ubiegłym roku - nową nawierzchnię otrzymał 510-metrowej długości odcinek ul. Borkowskiej. Rada Dzielnicy X przeznaczyła na ten cel ponad 480 000 zł. Dzięki temu cała ulica,
jedna z najważniejszych w układzie komunikacyjnym tej części Krakowa (jeżdżą tędy codziennie nie tylko setki samochodów osobowych, ale również autobusy MPK), została pokryta
równą warstwą nowego asfaltu.
Można zapytać, czy warto było wydawać te pieniądze,
skoro od dawna mówi się o generalnej modernizacji Borkowskiej? No właśnie: mówi się. Lata mijały i nic się nie działo, poza doraźnym łataniem licznych po każdej zimie dziur.
Położenie nowej nawierzchni, znacznie trwalszej od dotychczasowej, powinno na długo zażegnać problem „wiosennych

Dzięki nowym chodnikom i miejscom postojowym centrum Klinów
nabrało bardziej cywilizowanego wyglądu

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Już cała ul. Borkowska ma nową nawierzchnię...

Usuwanie zapadliska na ul. Bartla

Chodnik przy orliku na ul. Fortecznej - wygoda i bezpieczeństwo
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Lato 2012 w osiedlowych klubach kultury

Jak co roku, w OKK Wróblowice przez cały lipiec trwała
Akcja Lato, czyli przeznaczone dla dzieci i młodzieży zajęcia
rekreacyjne i artystyczne. Tym razem odbywały się one pod
hasłem „Wakacje odkrywców”.
Zadaniem młodych uczestników akcji było odkrywanie
tajemnic zarówno mikro-, jak i makrokosmosu. Dzieci brały
też udział w codziennych grach i zabawach podwórkowych,
stolikowych, tanecznych.
Z ogromnym entuzjazmem spotkały się oczywiście wycieczki. Ich uczestnicy odwiedzili m. in. muzeum motyli
w Bochni, muzeum pszczelarstwa w Stróży koło Nowego Sącza czy stadninę koni huculskich w Nielepicach. Wielkim wydarzeniem, zwłaszcza dla najmłodszych, była wycieczka do
Parku Dinozaurów w Zatorze.
Podczas zajęć stacjonarnych dzieci poznawały różne techniki plastyczne, za pomocą których twórczo opracowywały
zdobytą wiedzę na temat świata przyrodniczego. Zajęcia muzyczne dały okazję do popracowania nad wokalną ekspresją.
Były też zajęcia teatralne i taneczne. Sporo pracy włożyli

Fot. z arch. OKK Wróblowice

Wróblowice: Wakacje odkrywców

młodzi artyści w przygotowanie widowiska taneczno-teatralnego pt. „Z Krzysztofem Kolumbem zdobywamy świat”.
W spektaklu „Co piszczy w trawie”, zbudowanym na kanwie
najpiękniejszej poezji dziecięcej Tuwima, Brzechwy i innych,
dzieci wykorzystały swoją niespożytą energię i spontaniczność, by te tak znane wiersze przybliżyć nam na nowo.

Zbydniowice: Nie tylko wycieczki...

Fot. z arch. OKK zbydniowice

Młodzi uczestnicy zorganizowanej w lipcu przez OKK
Zbydniowice Akcji Lato 2012 bawili się w Rabkolandzie,
w garncarni w Rabce zobaczyli jak powstają gliniane naczynia i sami próbowali je wykonać. W Zatorze zwiedzili park
dinozaurów, park owadów oraz park mitologii na wodzie,
a w Inwałdzie: park miniatur, park zabaw, staropolską wioskę, warownię i zamek oraz park ruchomych smoków. Byli
w krakowskim zoo i zwiedzali najbliższe okolice klubu. Podczas wizyty w sąsiednim klubie we Wróblowicach mogli poszaleć w nadmuchiwanym zamku. W dniach, w których nie
wyjeżdżali na wycieczki, grali w ping-ponga, gry świetlicowe,
a także rozwijali swoje uzdolnienia plastyczne. Bloki zajęć
obejmowały krótkie pogadanki na temat różnych regionów
Małopolski, ich tradycji i zwyczajów oraz ciekawych miejsc.

Soboniowice: Atrakcja za atrakcją

Fot. z arch. OKK soboniowice

Lipcowe zajęcia wakacyjne dla dzieci cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. W tym roku pod hasłem „Wokół
rękodzieła” zorganizowano warsztaty tworzenia biżuterii ze

sznurka oraz koralików, malowania na płóciennych torbach
plażowych, zdobienia ceramicznych kubeczków oraz ramek
na zdjęcia. Powstały także piękne i trwałe kwiaty z butelek
plastikowych oraz ozdoby z filcu i miseczki.
Największą atrakcję stanowiły jak zwykle wycieczki: do
centrum Krakowa, ogrodu botanicznego, salezjańskiej wioski afrykańskiej, na zamki w Pieskowej Skale (odbywały się
tam również zajęcia plastyczne i eksperymenty przyrodnicze), Dębnie i Wiśniczu, do muzeum mleczarstwa w Królówce. Dzieci brały ponadto udział w warsztatach plastycznych
w Muzeum Etnograficznym oraz w Bunkrze Sztuki. Oddawały się też szaleństwom w Parku Wodnym i krainie zabaw
Smykoland.					
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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)
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.

Placówki kultury
Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74,
tel. 12 654 95 63, e-mail: klub@okkw.webserwer.pl,
www.okkw.webserwer.pl
Nauka gry na instrumentach muzycznych (pianino, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja); zajęcia wokalne (indywidualne, zespoły
„Violinki” i „Metamorfoza”); zaj. taneczne (taniec towarzyski,
współczesny, orientalny, w kręgu, zespoły „Smerfy” i „Elfy”,
Capoeira, Afro-dance, Zumba); aerobic; akademia kręgosłupa
z elementami jogi; gimnastyka korekcyjna dla dzieci; zaj. teatralne, zespół artystyczny „Swoi”, Multimedialna Scena Teatralna
„Na Opak”; zaj. plastyczne; warsztaty dziennikarskie; ognisko
artystyczne dla dzieci (3-5 lat); Klub Badaczy Kultur; otwarte pracownie artystyczne dla młodzieży i dorosłych; warsztaty: rękodzieła artystycznego, fotograficzne, biżuterii; nordic walking;
zaj. logopedyczne; kółko szachowe.
Osiedlowy Klub Kultury Zbydniowice, ul. Matematyków Krakowskich
102, tel. 12 659 71 20, e-mail: okkzbydniowice@interia.pl
Zajęcia taneczne, zespoły: tańca hip-hop, „Paradisk” (dzieci od
10 lat), „Pikolo” (dzieci od 3-6 lat), „Rewerans” (dzieci 6-9 lat),
„Modern - Funky”, taniec towarzyski; zaj. muzyczne: zespół wokalny „Cantabile”, nauka gry na instrumentach; zaj. teatralne w
różnych grupach wiekowych; zaj. plastyczne dla dzieci i młodzieży;
pomoc w odrabianiu lekcji; zaj. logopedyczne; dla dzieci w wieku
przedszkolnym - „Akademia Małego Szkraba”; orkiestra dęta;
otwarte zajęcia gier umysłowych i zręcznościowych; młodzieżowa
grupa kabaretowa; warsztaty sztuki użytkowej dla dzieci.
Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice, ul. Kuryłowicza 115,
tel. 12 451 83 44, e-mail : klubsoboniowice@interia.pl
Zajęcia dla dzieci 3-5 lat (domowe przedszkole); nauka gry na
instrumentach muzycznych (pianino, syntezator, akordeon, gitara,
perkusja, instrumenty dęte); nauka j. ang.; kurs tańca dla dorosłych,
zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży; zajęcia plastyczne; aerobic;
zespół wokalny; grupa teatralna „podwórkowe Strachy”; klub nastolatki; orkiestra dęta; dekoratornia - rodzinne spotkania plastyczne.

