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Wydarzenia (25.09.2012 - 18.11.2012)

przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Edukacja jest najlepszym
prezentem, jaki możemy podarować
dzieciom - to prawda znana od lat.
Edukacja to również prawo dzieci
do poznawania świata. Na nas,
dorosłych, spoczywa obowiązek
zapewnienia uczniom odpowiednich
warunków i poziomu nauki. Dlatego
Rada Dzielnicy X wspieranie
placówek oświatowych uznała za
jeden z priorytetów swej działalności.
Efektem naszej działalności są
m.in. liczne remonty szkół oraz
zajęcia pozalekcyjne.
Nasza dzielnica może pochwalić
się nie tylko wysoką jakością
szkolnej edukacji, ale również
piękną historią. Szkoła Podstawowa
nr 43 w Swoszowicach ma już
130 lat! Szacownej Jubilatce
gratuluję wspaniałych osiągnięć,
a gronu pedagogicznemu i uczniom
życzę wielu sukcesów.

2 6 . 0 9 . Podczas uroczystej sesji Rady
m. Krakowa prof. Mieczysław Tomaszewski, wybitny muzykolog, mieszkaniec Klinów, otrzymał tytuł honorowego obywatela Krakowa. W imieniu chorego Profesora
w uroczystości tej uczestniczyła i laury odebrała jego żona Wanda.
1 5 . 1 0 . Sesja Rady Dzielnicy X. Radni
ustalili listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na
2013 rok. Wygląda ona następująco:
Szkoła Podstawowa nr 134 - projekt i wykonanie placu zabaw dla najmłodszych
oraz kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej (57 000 zł).
Szkoła Podstawowa nr 97 - kontynuacja
odwodnienia i izolacji zewnętrznej budynku szkoły oraz pomieszczeń pod kuchnią
(77 000 zł).
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 zakończenie remontu dachu nad małą salą
gimnastyczną (wymiana pokrycia z blachy
- 50 000 zł).
Przedszkole nr 145, ul. Poronińska - ocieplenie budynku (50 400 zł).
Rada przyjęła także uchwałę w sprawie
listy rankingowej zadań powierzonych
na 2013 r. z zakresu remontu dróg. Na
pierwszych miejscach znalazły się remonty:
chodnika wzdłuż ul. Fortecznej na odcinku
od ul. Warownej do ul. Czerskiej, krawężników na ul. Szmaragdowej, odwodnienia
ul. Hubalczyków, chodnika wzdłuż ul. Poronińskiej na długości 50 m, wymiana dywaników asfaltowych na ul. Smoleńskiego
(dł. 200 m) i na ul. Myślenickiej na odcinku
od skrzyżowania z ul. Bochnaka do skrzyżowania z ul. Rymanowską (dł. 250 m).
Uchwalono ponadto listę rankingową zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem. Znalazły się na niej (w tej
kolejności): budowa kanalizacji opadowej
w ul. Narvik (I etap na odcinku pomiędzy
ul. Zawiszy, a ul. Banachiewicza - 350 000 zł),
parkingu przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje
(251 000 zł), budowa i dobudowa oświetlenia na kilku ulicach (100 000 zł), opracowanie dokumentacji projektowej na

budowę chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego (25 000 zł).
Na liście rankingowej na 2013 r. zadań
powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz
z małą architekturą umieszczono m.in.
wykonanie ogródka jordanowskiego przy
ul. Taklińskiego i Ważewskiego (kontynuacja), uporządkowanie zieleni na terenie
Fortu nr 52, rekultywację terenu zielonego na Klinach przy pętli autobusowej na
ul. Profesora Bartla.
Rada uchwaliła wniosek do prezydenta Krakowa dotyczący wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego budowy
chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego wraz
z odwodnieniem. W przyszłym roku miałaby zostać sporządzona dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia i uzyskane
pozwolenie na budowę, a w 2014 r. wykonane prace budowlane.
Radni przesunęli środki w wysokości
3 000 zł z zadania pn. „Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży „Amaltea””
na montaż monitoringu przy OKK Soboniowice. Zaopiniowali pozytywnie
zawarcie kolejnej umowy wynajmu dla
firm telekomunikacyjnych części dachu
oraz pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej nr 43 oraz projekt urządzenia miejsc postojowych i budowy chodnika wraz z odwodnieniem
i oświetleniem na ul. Kostrzewskiego.
18.10. W Szkole Podstawowej nr 43 przy
ul. Myślenickiej uroczyście świętowano
130-lecie tej placówki oświatowej. Podczas uroczystości jubileuszowych, które
zgromadziły liczne grono uczniów i ich rodziców, nauczycieli (także tych już emerytowanych), parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych,
duchowieństwa, placówek edukacyjnych
z terenu Dzielnicy X, nie brakowało momentów wzniosłych, jak i efektownych prezentacji artystycznych w wykonaniu uzdolnionych uczniów wspomnianej szkoły
(więcej - na str 4-5).

Z poważaniem,
MACIEJ NAZIMEK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl
oraz
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Nie bójmy się planów!
Jej stanowisko podziela m.in. Andrzej Jończyk, przewodniczący komisji planowania przestrzennego w Radzie Dzielnicy X, podkreślając, że jednym z celów rady jest zapewnienie
wszystkim zainteresowanym pełnej informacji na temat przygotowywanych
planów, m.in. poprzez stronę internetową Dzielnicy X.
- Stale pilotujemy prace nad tymi dokumentami. Rozmawiamy z mieszkańcami, jesteśmy otwarci na ich uwagi
i wnioski, niektóre poparliśmy nawet
stosownymi uchwałami - mówi.
Dodaje, że jest duża szansa, by przynajmniej niektóre z postulatów, obecnie z powodów prawnych odrzucane,
zostały uwzględnione w nowym „Studium...”, a zatem również w późniejszych planach dla tego rejonu Krakowa.
Oczywiście nie wszystkie wnioski będą
mogły zostać zaakceptowane, ponieważ
znaczna część wspomnianych obszarów
to tereny osuwiskowe.
Oprócz trzech sporządzanych całkowicie nowych planów dla Kosocic, Rajska i Soboniowic trwają również prace
nad zmianą mpzp Swoszowice-Uzdrowisko i Swoszowice-Wschód. Wymusiła je nowelizacja ustawy o uzdrowiskach, która m.in. zmniejszyła w strefie
A uzdrowiska udział powierzchni terenów zielonych - z 75 proc. do 65 proc.
Ponadto w efekcie porozumienia z zastępcą prezydenta Krakowa Elżbietą
Koterbą zrezygnowano z wprowadzonego wcześniej do obu planów przelotowego połączenia drogowego ul. Borowinowej z ul. Podgórki.
Więcej informacji na temat planów zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronach internetowych www.bip.krakow.pl oraz www.
dzielnica10.krakow.pl		
AR

Fot. „Dziesiątka”

Około 90 proc. Dzielnicy X Swoszowice to obszary, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pod tym względem
korzystnie wyróżniamy się na tle całego Krakowa, dla którego ów wskaźnik
wynosi ok. 37 proc. Ostatnimi „białymi plamami” w tej części miasta pozostają tereny Kosocic, Rajska i Soboniowic, dla których mpzp są właśnie
opracowywane.
Tej sprawie poświęcone było spotkanie, zorganizowane 23 października
w Rajskiej Szkole. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Urzędu m. Krakowa,
radni Dzielnicy X, a także pracownicy
Biura Projektów Urbanistyka, Architektura, Inżynieria - prywatnej spółki,
która na zlecenie władz miasta opracowuje wspomniane plany.
Licznie przybyli mieszkańcy pytali o sens sporządzania planów miejscowych w sytuacji, gdy trwają prace nad
nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”, strategicznym
dokumentem, po którego przyjęciu
wszystkie obowiązujące już mpzp i tak
będą musiały być zmieniane i do niego
dostosowywane.
Bożena Kaczmarska-Michniak, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UMK, przyznała, że opracowywane obecnie plany (ten dla dla Kosocic
obejmuje powierzchnię 252,1 hektara,
dla Rajska 186 ha, a dla Soboniowic 177
ha) rzeczywiście mają charakter przejściowy. Argumentowała jednocześnie,
że mimo wszystko warto je przyjąć,
ponieważ wprowadzają niezbędny ład
przestrzenny, skutecznie chroniąc wartościowe tereny przed zakusami deweloperów, chaotycznym wprowadzaniem
wysokiej zabudowy wielorodzinnej.

Tak
to widzę...

Szanowni Państwo,
Zgoda buduje! Wszyscy wiemy,
że zasada ta sprawdza się we
wszystkich dziedzinach życia.
Również w pracy samorządu. Dlatego
pamiętać należy, że Porozumienie
Krakowskie zawarte pomiędzy
największym w Radzie Miasta
Krakowa klubem radnych Platformy
Obywatelskiej a prezydentem Krakowa,
prof. Jackiem Majchrowskim, ma
wymiar ponadpolityczny. To
porozumienie mające służyć nie
partyjnym interesom, lecz całemu
naszemu miastu. Kraków potrzebuje
rozważnych i spójnych decyzji.
To nie jest czas na spory i rozdrapywanie starych ran. Celem RMK jest
wyprowadzenie Krakowa z kryzysu
oraz zapewnienie mu stabilności
i solidnej perspektywy rozwoju.
Właśnie rozwojowi naszego
miasta służy rozpoczęcie starań
o przyznanie Krakowowi organizacji
Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.
Organizacja takiej imprezy to nie
tylko wielki prestiż i cenna marka
miasta gospodarza, ale też sposób
na pozyskanie olbrzymich środków
finansowych z Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego i Unii
Europejskiej.
Kraków zasługuje na więcej!
BOGUSŁAW KOŚMIDER

Zaprezentowane podczas spotkania w Rajskiej Szkole miejscowe plany zagospodarowania

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

przestrzennego Kosocic, Rajska i Soboniowic wzbudziły duże zainteresowanie mieszkańców.

boguslaw.kosmider@gmail.com oraz
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Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 43 w Swoszowicach

Dyrektor Franciszek Hypta w otoczeniu swoich wychowanków. Zdjęcie z 1935 r.

„Od pamiętnego 1882 roku minęło
tyle czasu, a nasza szkoła wciąż żyje,
rozrasta się i zmienia. Jest jak żywy organizm, jakby chciała zaśpiewać: „Nie
liczę godzin i lat…” - mówiła 18 października podczas uroczystości jubileuszowych Ewa Tomczyk, dyrektor
SP 43.
Rzeczywiście, w starych murach
historycznego budynku przy ul. Myślenickiej panuje młody duch. SP 43 należy do najlepszych szkół podstawowych w Krakowie, o czym świadczą
choćby wyniki końcowych sprawdzianów pisanych przez szóstoklasistów
i nagrody edukacyjne, przyznawane
przez radę miasta. Realizuje innowa-

cyjne programy pedagogiczne i profilaktyczne, jest członkiem Rodziny
Szkół Tischnerowskich, Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A., uczestniczy
w międzynarodowej wymianie ze szkołami w Belgii. Posiada certyfikaty:
Szkoły z Klasą, Szkoły z Pasją, Szkoły
Odkrywców Talentów, Szkoły bez Przemocy. Na jej terenie działa Uniwersytet Dzieci, w ramach którego prowadzone są nowatorskie zajęcia dla uczniów
klas 1-3.
- Mamy świetny zespół nauczycieli,
ludzi pełnych inicjatywy i zapału - podkreśla dyrektor Tomczyk. - Mamy coraz
lepsze wyposażenie. Pozyskujemy sponsorów, korzystamy ze środków unijnych.

Fot. „Dziesiątka”

Fot. „Dziesiątka”

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Swoszowicach ma już 130 lat. Nawet w Krakowie,
gdzie nie brakuje instytucji mogących
pochwalić się sięgającymi głęboko
w przeszłość tradycjami, jest to jubileusz nader zacny.
Swoszowicka jednoklasowa szkoła
ludowa powstała w 1882 r. z inicjatywy
i staraniem c.k. radcy górniczego Stanisława Mrowca, zarządcy miejscowej
kopalni siarki, który nakłonił pracujących tu górników, by przekazali na ten
cel część swoich oszczędności - łącznie
3 000 zł reńskich. Nową placówkę oświatową urządzono w domu byłego dozorcy kopalnianego, zakupionym wraz
ze stajenką, piwniczką i ogrodem.
„...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 - że ona spełniać będzie to
wielkie i święte zadanie, do jakiego jest
powołana…” - Od takiego wpisu, dokonanego ręką pierwszej swoszowickiej
nauczycielki, Zofii Rutkowskiej, rozpoczyna się założona przez nią i prowadzona do dziś szkolna kronika.

Fot. z arch. prywatnego

Nie liczą godzin i lat...

listopad 2012

Największą barierą są dla nas warunki
lokalowe.
Wbrew niżowi demograficznemu,
szkole przy ul. Myślenickiej stale przybywa uczniów. W roku 2001/2002 było
ich 295, w obecnym już 341, i to pomimo likwidacji filii w Zbydniowicach. Niestety, klasy IV-VI dysponują tylko sześcioma salami lekcyjnymi
przy czym jedynie dwie z nich spełniają normy. Pozostałe są zbyt małe.
Z powodu ciasnoty trzeba było zlikwidować szkolny sklepik. Zrezygnować z urządzenia przyszkolnego gabinetu stomatologicznego. Do świetlicy
o powierzchni 20 m kw. jest zapisanych... 142 dzieci.
- Ratujemy się, jak możemy... - wzdycha Ewa Tomczyk, która od lat zabiega
o rozbudowę kierowanej przez siebie
szkoły. Chciałaby, by w jej wyniku powstało Centrum Edukacyjno-Naukowo-Kulturalne, służące wszystkim mieszkańcom Swoszowic.
Zgodnie z przygotowaną koncepcją
SP 43 zyskałaby m.in. cztery sale nauczania wczesnoszkolnego, sale: przyrodniczą, historyczną i informatyczną,
gabinety pedagoga i pomocy przedmedycznej, okazałą aulę (160 m kw.), świetlicę (120 m kw.) i bibliotekę (80 kw.),
nowoczesne szatnie, zaplecze sanitarne. Łącznie niemal 1330 m kw. nowej
powierzchni.
Oczywiście nie ma mowy, by Dzielnica X udźwignęła koszty tej inwestycji,
szacowane na 6 mln zł. Co nie znaczy,
że nie stara się na miarę swoich możliwości wspierać swoszowicką placówkę
oświatową.
W ubiegłym roku dzielnicowi radni przeznaczyli na jej potrzeby ponad
150 tys. zł, nieporównanie więcej niż

Fot. „Dziesiątka”

nr 5 (12) | dziesiątka | 5


kiedykolwiek wcześniej. Za te pieniądze m.in. odnowiono dach starego, historycznego budynku szkoły. Wykonany z blachy, nigdy wcześniej nie był
malowany, więc z daleka straszył rdzą.
Kosztem 62 tys. zł został oczyszczony,
naprawiony i pokryty farbą. Przy okazji wymieniono także papę na przeciekających dachach nad salą gimnastyczną i świetlicą. 59 tys. zł kosztował
Dzielnicę X generalny remont szkolnej
kotłowni. Za około 10 tys. zł na boisku
odnowiono skocznię w dal.
W tym roku z dzielnicowego budżetu sfinansowano modernizację przyziemia i jadalni, a także wentylacji
w kuchni.
- Przydałoby się jeszcze wyremontować toalety wraz z systemem kanalizacji, schody, a także wymienić popękane posadzki - wylicza dyrektor
Tomczyk.
Podczas jubileuszowych uroczystości mówiła do licznie zgromadzonych
gości: „Nie trwamy w miejscu, nie boimy się nowych wyzwań i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Czas
płynie, a w nas nie brakuje energii, pasji i entuzjazmu, który nie pozwala się
cofać przed tym, co jeszcze nieznane.
My sami uczymy się każdego dnia. Bo
jak pasją i entuzjazmem zarazić drugiego człowieka? Tylko poprzez osobisty przykład, słowa to wciąż za mało.
Szukamy nowych rozwiązań i możliwości, sięgamy, „gdzie wzrok nie sięga”. Tam mogą dotrzeć tylko ci, którzy w swe życie wpisali: pracę, prawdę
i miłość. Dodałabym jeszcze wiarę
i nadzieję, czyli wartości dające mocny grunt pod nogami. To recepta na
sukces...”.
Adam rymont

Czekając na rybę
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Przy ul. Moszyńskiego powstanie nowe boisko sportowe

Radny Krzysztof Potańczyk prezentuje miejsce, gdzie powstanie nowe boisko w Swoszowicach

Bardzo prężnie i z dużymi sukcesami działają również dwie pozostałe
sekcje.
WLKS Krakus należy do nielicznych
małopolskich klubów, które dochowały
się olimpijczyków. Zaczynający swoją
bogatą karierę w barwach swoszowickiego klubu Tomasz Marczyński startował w kolarskim wyścigu szosowym
podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
w 2008 r. Jest trzykrotnym mistrzem
Polski, uczestnikiem mistrzostw świata. Wychowankami Krakusa są także

inni znani kolarze, obecnie jeżdżący
w grupach zawodowych - Rafał Majka
i Karol Domagalski. Katarzyna Niewiadoma wygrywała Górskie Mistrzostwa
Polski. Tylko pechowa wywrotka pozbawiła ją szans na pewny, wydawało
się, medal w mistrzostwach świata.
Reprezentantami kraju i licznymi
sukcesami może pochwalić się także
sekcja jeździecka. W przeszłości koszulki z orłem na piersi wkładali ciężarowcy i zapaśnicy.		
AR

Fot. „Dziesiątka”

Jest duża szansa, że Swoszowice
wzbogacą się o nowy, atrakcyjny obiekt
sportowy. W przyszłym roku na terenie
WLKS Krakus przy ul. Moszyńskiego
ma zacząć się budowa nowoczesnego
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
30 x 62 m - ogrodzonego i oświetlonego. Rada Dzielnicy X przyjęła uchwałę o przeznaczeniu na ten cel w 2013 r.
318 000 zł, a w budżecie na 2014 r. 400 000 zł.
- To świetna wiadomość, bowiem
do naszego klubu garnie się coraz więcej dzieci i młodzieży - cieszy się Zbigniew Biłka, członek zarządu WLKS
Krakus, kierownik sekcji piłki nożnej.
- W tej chwili w kilku grupach ćwiczy już
140 młodych ludzi. Najmłodsi z nich liczą 5 lat!
- Nowe boisko będzie jednak służyło
nie tylko piłkarzom zrzeszonym w klubie.
Ma być również dostępne dla uczniów
okolicznych szkół, a także wszystkich
mieszkańców - dodaje Krzysztof Potańczyk, przewodniczący komisji sportu
Rady Dzielnicy X.
W tej chwili trwa, finansowany ze
środków Dzielnicy X, remont budynku
klubowego. Koszt prac szacuje się na
około 100 000 zł, a obejmują one m.in.
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci centralnego ogrzewania (wraz
z piecem) oraz modernizację szatni
i natrysków, przystosowywanych do potrzeb dzieci.
- Chyba od 40 lat nie było tutaj tak
solidnego remontu - mówi Zbigniew
Biłka.
WLKS Krakus powstał w 1948 r.
Nosił wówczas nazwę: Ludowy Zespół
Sportowy Swoszowianka. Boisko zbudowali sami piłkarze, szatnie mieściły
się w okolicznych prywatnych domach.
Z czasem klub dorabiał się kolejnych
sekcji. Obecnie działają trzy, oprócz
piłkarskiej także kolarska i jeździecka.
Futboliści uczestniczą w rozgrywkach
niemal wszystkich grup wiekowych, od
skrzatów po oldbojów (jak mówi Zbigniew Biłka, na razie brakuje tylko juniorów starszych). Drużyna seniorów
występuje w A-klasie, zwanej żartobliwie „serie A”. Zawodnicy ze Swoszowic
reprezentowali Polskę w mistrzostwach
świata w tak nietypowej dyscyplinie,
jaką jest piłka nożna w... błocie.

Fot. „Dziesiątka”

Klub dzieci, młodzieży i olimpijczyków

To tylko mała część trofeów, zdobytych przez zawodników WLKS Krakus
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Biblioteka w Swoszowicach ma już 30 lat

Nie tylko wypożyczanie książek...
- Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie
wypożyczane są książki, ale to też imprezy kulturalne dla dorosłych, czy różnego rodzaju konkursy oraz warsztaty
dla przedszkolaków i uczniów. To miejsce łączące pokolenia, gdzie każdy może
przyjść - mówi Danuta Gabryś, kierowniczka filii Publicznej Biblioteki Podgórskiej w Swoszowicach. - 28 grudnia
nasza filia będzie obchodzić jubileusz 30
lat pracy. W tym czasie kilka razy zmienialiśmy lokalizację. Przy ul. Chałubińskiego 47 jesteśmy od listopada 2004 r.
- Współpracujemy z Przedszkolem Samorządowym nr 132, Szkołą Podstawową
nr 43, które mieszczą się w Swoszowicach
oraz Szkołą Podstawową nr 134 w Opatkowicach, a także m.in. z klubami kultury we Wróblowicach i Zbydniowicach
- wylicza. - Dzięki temu dzieci mogą w
zróżnicowany i przystępny sposób poszerzać swoją wiedzę. Odbywają się też prelekcje z zakresu ochrony zabytków, które
prowadzi Artur Chojnacki ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jeżeli są finanse, to organizujemy
spotkania z autorami książek dla dzieci
i młodzieży, np. odwiedzili nas Beata
Ostrowicka i poeta Adam Ziemianin.
W bibliotece prowadzone są różne zajęcia - od lekcji bibliotecznych, w
czasie których dzieci poznają m. in. historię książki, jej budowę i zapoznają
się z regulaminem biblioteki, poprzez
warsztaty teatralne, do konkursów,
gdzie mogą wykazać się zdobytymi wiadomościami. Np. w konkursie rysunkowym związanym tematycznie z lekcjami bibliotecznymi lub przeczytanymi
książkami. Uczniowie ze szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie
historycznym, organizowanym przez
Zamek Królewski na Wawelu i Podgórską Bibliotekę Publiczną.
25 maja odbyła się impreza promująca właściwe postawy społeczne wśród dzieci. Udział wzięły w niej
wszystkie grupy wiekowe z Samorządowego Przedszkola nr 132. Głównym
bohaterem wydarzenia był sympatyczny żółwik o imieniu Franklin - postać
z książki, którą najmłodsi znają i bardzo lubią.
Dzieci najpierw wysłuchały opowiadania o perypetiach Franklina i jego
przyjaciół, czytanego przez Elżbietę

Wystawa malarstwa Ewy Podgórskiej-Igły w swoszowickiej bibliotece

Ćwik. Następnie musiały wykonać kilka zadań, by zasłużyć na miano „Przyjaciela Franklina” oraz odznaczenia.
Aby tego dokonać, musiały zaakceptować regulamin klubu, odpowiedzieć na
kilka pytań dotyczących usłyszanej bajki, a także pochwalić się czy używają
słów „przepraszam” i „dziękuję”, czy
są mili dla kolegów, czy umieją tak jak
Franklin wiązać buty, czytać i liczyć...
A co najważniejsze, czy lubią czytać
i słuchać książek.
Spotkanie w bibliotece pt. „Dzień
z Franklinem” pokazało dzieciom, że
książki nie tylko uczą, ale też bawią.
Od kilku lat w bibliotece organizowane są różnego rodzaju imprezy, które mają na celu promowanie lokalnych
twórców i integrowanie mieszkańców.
- Pokazanie, iż Swoszowice to nie tylko sypialnia Krakowa, ale również miejsce, gdzie żyją i tworzą ludzie z pasją mówi Danuta Gabryś.

Dlatego cyklicznie odbywają się
spotkania kulturalne pt. „Rodzinne pasje”, podczas których artyści prezentują swój dorobek.
- W grudniu 2011 r. naszym gościem
na wieczorku poetyckim była znana krakowska pisarka i poetka Ewa Stadtmüller, a w październiku tego roku swoje
wiersze czytał nam Jacek Stawowy. Mogliśmy również podziwiać jego rysunki chwali Danuta Gabryś.
Bardzo dużym uznaniem cieszą się
też wystawy malarstwa uczestników
Otwartej Pracowni Artystycznej pod
wodzą Jacka Ożoga, która działa przy
Osiedlowym Klubie Kultury we Wróblowicach. Odbyły się m.in. wernisaże Bożeny Zając oraz jej syna - Tomka,
Janiny Paluchowskiej, Jadwigi Szarek,
Jacka Ożoga, Wiesławy Tais, Ewy Podgórskiej-Igły, Edwarda Dudy i Mateusza Dudy.
Tekst i fot. Elżbieta Ćwik
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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. 11.30-12.00 - Andrzej Jończyk
Radni ze Swoszowic zachęcają mieszkańców do współpracy
i przekazywania opinii na wszelkie ważne dla lokalnej
społeczności tematy. Zapraszają na swoje comiesięczne dyżury.
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)
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.
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Sieć szkół: nie tylko ekonomia
Restrukturyzacja sieci to
zmiana rozmieszczenia szkół
w mieście. Sieć szkół samorządowych utworzona dla 132 tys.
uczniów (2003/2004) nie jest i nie
może być dobra dla 98 tys. uczniów
(2011/2012). Decyzja o tym, które placówki oświatowe zachować,
musi opierać się na zrozumiałych
i jednakowych dla wszystkich kryteriach. Bez wyjątków.
W Krakowie mamy o 30 proc.
więcej miejsc w szkołach, niż potrzeba, a placówki często nie są zlokalizowane tam, gdzie chcieliby rodzice
i uczniowie. 40 proc. uczniów szkół podstawowych i prawie 60 proc. gimnazjalistów uczęszcza do szkół poza rejonem. Rodzice wybierają szkołę dla dzieci według uznania, przez co niektóre szkoły podstawowe pękają w szwach.
Gimnazja na osiedlach często nie są w pełni zapełnione, bo młodzież wybiera te, do których się dojeżdża, a nie
dochodzi.
W rocznym budżecie Krakowa wydatki na oświatę stanowią jedną trzecią.
Do subwencji z MEN dokładamy 250 mln zł z dochodów
własnych miasta. Pusta szkoła to marnotrawienie publicznych
pieniędzy - trzeba ją oświetlać, ogrzewać, sprzątać i pilnować.
Otworzenie szkoły na nowym osiedlu i zlikwidowanie mało
potrzebnej w innym miejscu stało się niełatwym wyzwaniem
dla władz samorządowych. Dotychczasowe propozycje likwidacji szkół wywołały protesty rodziców i uczniów głównie
dlatego, że nie opierały się na rzetelnych, klarownych i jednakowych dla wszystkich placówek kryteriach. Opieranie się
tylko na wyliczeniach finansowych przy braku odniesienia do
innych kryteriów krytykowali także radni. (...)
Co roku jesteśmy świadkami rekrutacji do klas pierwszych wszystkich szkół. Zaufajmy opinii rodziców i z ich decyzji wyciągnijmy wniosek, że popularna szkoła to nie ta,
w której dzieci się uczą, ale ta, gdzie dzieci chcą się uczyć. (...)
Marta Patena
Radna Miasta Krakowa
Przewodnicząca Komisji Edukacji RMK
www.patena.info

Z pełną treścią artykułu Marty Pateny można zapoznać się
na stronie internetowej www.dzielnica10.krakow.pl

Policja radzi
„Drogi seniorze. W związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia, policjanci Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Dla wielu z nas święta to
czas zakupów, wyjazdów z domu, spotkań z najbliższymi oraz
związanego z tym zamieszania i przedświątecznej krzątaniny.
W tej wielkiej gorączce świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni
minęły nam w spokojnej, rodzinnej atmosferze.”
Z radami policji dla seniorów można zapoznać się na
stronie internetowej www.dzielnica10.krakow.pl

