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Głos

przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Zbliża się koniec roku. To
właściwy czas na podsumowanie
pracy Rady Dzielnicy X. Dokonując
rocznego bilansu pamiętać trzeba,
iż działaliśmy w bardzo trudnych
uwarunkowaniach finansowych miejski budżet świecił pustką. Mimo
to wykonaliśmy wiele ważnych
inwestycji, zwłaszcza drogowych
i w placówkach oświatowych.
Zrealizowane przez nas projekty
adresowane do dzieci cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Kontynuujemy bliską współpracę
z Radą Miasta Krakowa, co przełożyło się na konkretne zyski dla
naszej Dzielnicy.
Nadchodzi piękny czas Bożego
Narodzenia. Życzę Państwu
prawdziwie głęboko przeżytych
Świąt oraz szczęścia i radości
w Nowym Roku 2013.
Z poważaniem,


Wydarzenia
od 19.11.2012
do 10.12.2012
1 9 . 1 1 . Komunikacja miejska po ostatnich zmianach - ta sprawa zdominowała dyskusję podczas spotkania mieszkańców Klinów z reprezentującymi ich w Radzie
Dzielnicy X radnymi: Maciejem Nazimkiem,
Agnieszką Pogodą, Andrzejem Balickim,
Waldemarem Domańskim, Wojciechem Liszką, Józefem Marchewką i Tadeuszem Murzynem. Każdy z nich zaprezentował zmiany,
które nastąpiły w tym roku w jego rejonie.
Przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej
Nazimek przedstawił plany na rok następny. „Wiem, że pewnie rzadko słyszycie takie
słowa, ale chciałabym wam podziękować za
wasz wysiłek, bo naprawdę dzieje się u nas
wiele dobrego” - powiedziała jedna z obecnych na spotkaniu mieszkanek.
Wiele uwag krytycznych wzbudziły ostatnie, niekorzystne zdaniem uczestników
spotkania, zmiany linii i tras kursujących
z Klinów autobusów MPK. Radni stwierdzili,
że w pełni podzielają te opinie. W trakcie
zebrania rozdawano do podpisu petycję
z żądaniem przywrócenia rozkładu jazdy
obowiązującego przed 17 listopada lub
przynajmniej skierowania autobusu nowej
linii 178 na trasę prowadzącą przez Rondo
Grunwaldzkie.
06.12. Sesja Rady Dzielnicy X. Radni poszerzyli listę ulic do budowy i dobudowy
oświetlenia na 2013 r. o ulice: Pustynną,
Bluszczową, Orszańską (dowieszka przy nr
43), Siarczaną (oświetlenie przy nr 9). Rozszerzyli także listę zadań w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia o zadanie pn. „Montaż ogrodzenia
w ciągu ulicy Zakopiańskiej na przedłużeniu ulicy Inicjatywy Lokalnej – II etap”.

MACIEJ NAZIMEK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl
oraz
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Tak
to widzę...

Szanowni Państwo,
Za oknami grudniowy chłód,
ale dla Rady Miasta Krakowa to
okres gorących dyskusji i wytężonej
pracy nad krakowskim budżetem
2013. „Tak krawiec kraje, jak mu
sukna staje” - o tej zasadzie trzeba
pamiętać patrząc na przyszłoroczny
budżet naszego miasta. Zamiarem
RMK jest złagodzenie odczuwalności
kryzysu miejskich finansów przy
równoczesnym wprowadzeniu
poważnych działań naprawczych.
Podsumowując naszą tegoroczną
pracę, stwierdzić należy, iż wiele
problemów już rozwiązaliśmy,
ale równie wiele trudności musimy
jeszcze pokonać w przyszłym roku.
Za nami trudne dwa lata kadencji
samorządu Krakowa. Składają się
na nie sukcesy, którymi się chwalimy i błędy, za które przepraszamy.
Najważniejsze jest przed nami.
W drugą połowę kadencji wchodzimy
w zgodzie, jakiej w krakowskim
samorządzie nie było od 10 lat.
Musimy tę zgodę wykorzystać.
Zgoda przecież buduje, nawet
w najtrudniejszych czasach.
Życzę Państwu wspaniałych świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym 2013 roku.
Z poważaniem,
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com
			

oraz
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Rok 2012 - Swoszowice
Radni: Sebastian BROŻYNA, Dominik J. GALAS, Andrzej JOŃCZYK, Krzysztof POTAŃCZYK
Szkoła Podstawowa nr 43 przy ul. Myślenickiej obchodziła
w tym roku 130-lecie swojego istnienia. „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” - mówiła podczas uroczystości jubileuszowych
do uczniów i licznie zgromadzonych gości Ewa Tomczyk, dyrektor swoszowickiej placówki. W 2011 r. Rada Dzielnicy X
przeznaczyła na jej potrzeby ponad 150 tys. zł, nieporównanie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym roku z dzielnicowego budżetu sfinansowano modernizację przyziemia
i jadalni, a także wentylacji w kuchni.
Z dzielnicowych pieniędzy skorzystał w br. również wielce zasłużony i prężnie działający klub sportowy „Krakus”.
Prace remontowe w budynku klubowym obejmowały m.in.
wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci centralnego
ogrzewania (wraz z piecem) oraz modernizację szatni i natrysków, przystosowywanych do potrzeb dzieci. Koszt wspomnianego przedsięwzięcia oszacowano na około 100 000 zł.
W przyszłym roku na klubowych terenach przy ul. Moszyńskiego ma zacząć się budowa nowoczesnego, ogrodzonego i oświetlonego boiska wielofunkcyjnego. 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. Nowe boisko ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców.
25 maja oficjalnie odebrano kolejny, 200-metrowy odcinek
odnowionej ul. Kąpielowej. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej kosztowało 147 000 zł.
Około 90 proc. Dzielnicy X Swoszowice to obszary, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Oprócz trzech sporządzanych całkowicie nowych
planów dla Kosocic, Rajska i Soboniowic w tym roku trwały 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 zrezygnowano z wprowadzonego wcześniej do obu
planów przelotowego połączenia drogowego ul. Borowinowej
z ul. Podgórki.
Już po raz trzynasty mieszkańcy Swoszowic bawili się
na tradycyjnej parafiadzie, organizowanej przez Radę

Parafialną i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafii
Opatrzności Bożej oraz Radę Dzielnicy X. Tegorocznej imprezie, która odbyła się w dniach 16-17 czerwca na obiektach WLKS „Krakus”, przyświecało hasło „Świętujmy pod
okiem Opatrzności”.
Bardzo mocno były reprezentowane Swoszowice podczas
„Dnia Otwartego Magistratu”. Kto w niedzielę, 3 czerwca,
odwiedził specjalne stanowisko Dzielnicy X w Pałacu Wielopolskich na pl. Wszystkich Świętych mógł m.in. porozmawiać z radnymi, obejrzeć akcesoria, związane z działalnością
klubu sportowego WLKS Krakus: wyczynowy rower kolarza
i siodło jeźdźca. Rozdawano również najnowszy, okolicznościowy numer „Dziesiątki”.
I jeszcze jedno: w tym roku, przy wsparciu radnych ze
Swoszowic, udało się wreszcie rozpocząć budowę kanalizacji na ul. Myślenickiej.

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 43

Przedsięwzięcia sfinansowane
w 2012 z budżetu Rady Dzielnicy X

Fot. „Dziesiątka”

ul. Kąpielowa: dywanik asfaltowy na dł. ok. 200 m 147 000 zł
WLKS „Krakus”:
- remont i modernizacja obiektów - 105 000 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego (wykonanie części
dokumentacji przedprojektowej) - 10 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 43:
- prace remontowe - 59 000 zł
- obchody jubileuszu - 1 500 zł
Organizacja parafiady - 7 000 zł
Nowa nawierzchnia na ul. Kąpielowej
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Rok 2012 - Kliny
Radni: Andrzej BALICKI, Waldemar DOMAŃSKI, Wojciech LISZKA, Józef MARCHEWKA,
tej części Krakowa czekali od lat. Zmienił się wreszcie wygląd centrum Klinów. Po wykonaniu, kosztem 100 000 zł,
miejsc postojowych i chodników u zbiegu ulic Fortecznej
i Zawiszy to newralgiczne miejsce nabrało innego, zdecydowanie bardziej cywilizowanego charakteru.
Latem położono asfalt na ostatnim, 510-metrowym odcinku ul. Borkowskiej. Rada Dzielnicy X przeznaczyła na
ten cel ponad 410 000 zł. Dzięki temu cała ulica, jedna z najważniejszych w układzie komunikacyjnym Klinów (jeżdżą
tędy codziennie nie tylko setki samochodów osobowych, ale
również autobusy MPK) ma już odnowioną nawierzchnię.
O lepszych parametrach niż poprzednio, z podwójną warstwą
asfaltu i specjalną, wzmacniającą siatką. Takie rozwiązanie
powinno na dłużej zażegnać problem wypadających tu każdej wiosny dziur.
Nową nawierzchnię ma także ul. Zawiszy (od ul. Narvik
do ul. Pustynnej). Na ul. Narvik zakończono drugi etap budowy chodników. 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. Nowe przejście dla pieszych pojawiło się także przy supermarkecie na ul. Borkowskiej. Kierowców, jeżdżących ul. Bartla ucieszyło usunięcie uciążliwego zapadliska w jezdni na tej ulicy, niedaleko wjazdu na
pętlę autobusową.
Gruntownie zmodernizowana została ul. Homolacsa. Szeroko zakrojone prace sfinansowano w całości bezpośrednio
z budżetu m. Krakowa. Za projekt modernizacji zapłacono jeszcze podczas poprzedniej kadencji samorządu - ze środków Dzielnicy X.
Ul. Borkowską z ul. Wichrową połączył szeroki, asfaltowy chodnik o długości ok. 300 m. Zapewnia on mieszkańcom
szybko rozrastającego się nowego osiedla wygodny dostęp do
Parku Maćka i Doroty.

Młodzi sportowcy na nowym boisku piłkarskim

Plac do ćwiczeń rekreacyjno-ruchowych w SP 97

Fot. „Dziesiątka”

Podsumowując poprzedni, 2011 rok, pisaliśmy, że najpoważniejszą i najkosztowniejszą inwestycją na Klinach, finansowaną z budżetu Dzielnicy X, była wówczas budowa boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 97. Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że to niebagatelne dzieło zostało
ukończone. Wyposażony w drenaż, pokryty naturalną murawą plac do gry w piłkę nożną o powierzchni 700 m kw., z nowiutkimi bramkami, piłkochwytami i ławkami, uroczyście
przekazano do użytku 1 czerwca, w Dniu Dziecka. Już trzy
tygodnie później ten kosztujący 180 000 zł obiekt był areną
II Międzyszkolnego Turnieju Sportowego Dzielnicy X, w którym uczestniczyło około trzystu uczniów z 5 szkół podstawowych. Przez trzy dni, od 20 czerwca, rywalizowano w piłce
nożnej chłopców (w trzech grupach wiekowych), koszykówce
chłopców i dziewcząt oraz siatkówce dziewcząt.
Na organizację turnieju, a także Dnia Dziecka i Dnia Sportu w SP 97, Rada Dzielnicy X przeznaczyła w tym roku łącznie 12 700 zł.
Boisko piłkarskie to nie jedyna tego typu inwestycja
zrealizowana w br. w szkole na Klinach. Z nowym rokiem
szkolnym placówka przy ul. Dr. Judyma wzbogaciła się
o ufundowany ze środków Dzielnicy X nowoczesny, kolorowy plac do ćwiczeń ruchowych i rekreacji. Warto również nadmienić, że podobnie jak w roku poprzednim Rada
Dzielnicy X finansowała dodatkowe, prowadzone przez
specjalistów zajęcia wychowania fizycznego dla najmłodszych uczniów SP 97.
W tym roku w jedynej na Klinach publicznej szkole podstawowej, do której uczęszcza około 680 dzieci, udało się ponadto pomalować pomieszczenia stołówki szkolnej, świetlicy,
toalet, korytarzy, rozpocząć odwadnianie budynku szkolnego
od strony harcówki, a także wymienić połowę okien w filii
SP 97 przy ul. Armii Kraków.
Drugim, obok edukacji, priorytetem Rady Dzielnicy X
była infrastruktura drogowa. W 2012 r. roku udało się sfinalizować przedsięwzięcia, na których realizację mieszkańcy

przy Szkole Podstawowej nr 97
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Rok 2012 - Kliny
Tadeusz MURZYN, Maciej NAZIMEK (przewodniczący Rady Dzielnicy X), Agnieszka POGODA-TOTA
W tym roku doczekaliśmy się również pomyślnego finału budowy odwodnienia ciągu ulic Janowskiego
- Pustynna.
Na ul. Wachholza stanęły nowe latarnie. W tegorocznym
budżecie Rada Dzielnicy X przeznaczyła na poprawę oświetlenia ulic ogółem 120 000 zł. Niestety, w niektórych przypadkach realizacja zaplanowanych przedsięwzięć wymagałaby ingerencji w prywatne działki, na co nie zgadzają się
ich właściciele.
Bodaj największą atrakcją turystyczną na Klinach jest
poaustriacki Fort nr 52 u wylotu ul. Borkowskiej. W tym
roku, dzięki staraniom Rady Dzielnicy X, pojawiła się
wreszcie szansa na odnowę, zagospodarowanie i ożywienie tego obiektu. Radni 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 fortu. Do końca 2012 r. politechnika ma sporządzić koncepcję
jego rewitalizacji. W przyszłym roku mogłyby rozpocząć
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.

Ul. Borkowska z nową nawierzchnią

Przedsięwzięcia sfinansowane
w 2012 z budżetu Rady Dzielnicy X

Nowe miejsca postojowe i chodniki u zbiegu ul. Fortecznej i ul. Zawiszy

Fot. „Dziesiątka”

ul. Borkowska: dywanik asfaltowy na dł. 510 m 410 000 zł
Budowa chodnika do Parku im. Maćka i Doroty 115 000 zł
ul. Forteczna/ul. Zawiszy:
budowa parkingu i chodników - 100 000 zł
ul. Zawiszy, pomiędzy ul. Narvik i ul. Wichrową:
dywanik asfaltowy na dł. 180 m - 95 000 zł
ul. Forteczna: odcinek od przystanku autobusowego do
skrzyżowania z ul. Kadłubka, budowa chodnika wraz
z przejściem dla pieszych - 63 500 zł
ul. Pustynna/ul. Janowskiego:
wykonanie odwodnienia - 68 000 zł
ul. Narvik: remont chodników, II etap - 56 000 zł
ul. Forteczna: remont fragmentu chodnika - 21 000 zł
ul. Wachholza:
dobudowa oświetlenia na długości 100 m - 9 000 zł
ul. Bartla: remont jezdni przy pętli autobusowej - 9 000 zł
ul. Skrzetuskiego:
montaż progów zwalniających - 6 200 zł
Szkoła Podstawowa nr 97:
- odwodnienie, osuszenie i izolacja budynku - 83 000 zł
- budowa placu ćwiczeń i zabaw ruchowych - 53 500 zł
- wymiana stolarki okiennej w filii - 15 000 zł
- II Międzyszkolny Turniej Sportowy Szkół Dzielnicy X 8 000 zł
- dodatkowe zajęcia WF - 3 600 zł
Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu Fortu nr 52
- 20 000 zł

Chodnik i przystanek MPK na ul. Fortecznej przy ul. Kadłubka
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Rok 2012- Opatkowice i Wróblowice
Radni: Jan MIKUŁA, Andrzej PACHEL i Piotr JAŁOCHA, Marcin SZEWCZYK
Sporo działo się w mijającym roku w Opatkowicach. Tutaj
też oczkiem w głowie radnych była oświata. Miejscowa Szkoła
Podstawowa nr 134 otrzymała z budżetu dzielnicowego łącznie
prawie 65 000 zł. Za te pieniądze wykonano ocieplenie budynku szkoły, pomalowano salę gimnastyczną i dwa okna, odnowiono dach i pokój nauczycielski, wymieniono metalowe drzwi
i wyremontowano schody do kotłowni. W Przedszkolu Samorządowym nr 145 zaadaptowano pomieszczenie na toalety dla
najmłodszych. Ze środków pochodzących wprost z budżetu
miasta urządzono bardzo potrzebne tu miejsca postojowe dla
samochodów rodziców, przyjeżdżających po swoje pociechy.
Ponad 140 000 zł pochłonęły roboty na drogach. Fragmenty kilku ulic otrzymały nowe nawierzchnie asfaltowe.
Na odcinku ul. Zakopiańskiej pojawiły się specjalne ekrany,
dzięki którym przechodnie na biegnącej niżej, uczęszczanej
ścieżce nie są już ochlapywani błotem przez przejeżdżające
tą ulicą samochody.
W chwili, gdy oddawaliśmy ten numer „Dziesiątki” do
druku, trwały intensywne prace przy budowie tarasowo położonego ogródka jordanowskiego przy ul. ul. Taklińskiego
- Ważewskiego. Wzdłuż południowej krawędzi boiska OSS
„Opatkowianka” stanęło nowe, wysokie ogrodzenie. Chodzi

o to, by mocno kopnięta piłka nie lądowała w krzakach za
płotem. Odtąd już nie powinna...
Estetyczne ogrodzenie pojawiło się również wokół boiska
sportowego i placu zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 we Wróblowicach. Łącznie 260 metrów bieżących.
- Początkowo planowaliśmy, że ogrodzimy tylko boisko mówi Mariusz Wagiel, dyrektor ZSO 35. - Od tego roku mamy
jednak własną administrację, sami dokonujemy zakupów,
sami organizujemy przetargi. Słowem jesteśmy samodzielni.
No i okazało się, że wiele rzeczy możemy zrobić taniej. Dlatego pieniędzy z budżetu dzielnicowego wystarczyło również na
postawienie ogrodzenia wokół przedszkolnego placu zabaw.
W skład ZSO 35 wchodzą: Przedszkole Samorządowe
nr 136, Szkoła Podstawowa nr 135 oraz Gimnazjum nr 26.
Oznacza to, że w budynkach przy ul. Mirtowej można spędzić
nawet ponad 10 lat swojego życia.
Niemałe pieniądze otrzymał także Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice - zarówno na prace remontowe, jak i na
wsparcie swojej bogatej działalności.
Ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców Wróblowic
było udrożnienie i regulacja rowów odwadniających oraz
przepustów na kilku ulicach.

Opatkowice

Prace przy budowie ogródka jordanowskiego
na ul. Taklińskiego/ul. Ważewskiego

ul. Ważewskiego / ul. Taklińskiego: zagospodarowanie
ogródka jordanowskiego - 151 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 134:
- ocieplenie budynku, prace remontowe - 62 000 zł
- zakup koszy do gry w koszykówkę - 1 500 zł
Przedszkole nr 145:
- adaptacja pomieszczenia - 25 000 zł
- budowa parkingu - 6 000 zł (finansowane bezpośrednio z budżetu miasta)
OSS Opatkowianka:
modernizacja ogrodzenia boiska - 50 000 zł
ul. Zakarczmie:
utwardzenie przedłużenia - 50 000 zł
ul. Petrażyckiego:
dywanik asfaltowy na dł. 40 m - 25 000 zł
ul. Starowiejska:
dywanik asfaltowy na dł. 60 m - 45 000 zł
ul. Taklińskiego:
wykonanie zjazdu na sięgacz - 23 000 zł
ul. Ważewskiego:
dywanik asfaltowy na dł. 30 m - 12 000 zł
Ekrany przeciwbłotne na ul. Zakopiańskiej - 12 000 zł
PZERiI:
paczki, imprezy integracyjne, wycieczki - 3 000 zł

Fot. „Dziesiątka”

Wróblowice

Nowe ogrodzenie wokół boiska przy ZSO 35

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, prace remontowe - 72 000 zł
OKK Wróblowice:
- remont budynku - 36 000 zł
- współfinansowanie działalności - 12 000 zł
ul. Krzyżańskiego /ul. Żelazowskiego:
wykonanie odwodnienia - 18 000 zł
ul. Nowickiego:
wykonanie odwodnienia - 17 000 zł
ul. Czuchnowskiego / ul. Nowickiego:
wymiana nawierzchni - 9 000 zł

GRUDZIEŃ 2012

nr 6 (13) | dziesiątka | 7



Stworzyć coś, co zostanie dla przyszłych pokoleń

Pomysłodawczynie projektu „Kroniki Wróblowic”: Jadwiga Szarek
(z prawej) i Elżbieta Kozioł.

Projekt jest kierowany do wszystkich mieszkańców i wymagać będzie ich zaangażowania. Wiek, płeć, wykształcenie nie grają roli, co więcej, wskazana jest maksymalna
różnorodność.
Wszystkie warsztaty będą bezpłatne i jest to jedna z niewielu możliwości, by skorzystać z wiedzy, umiejętności i kreatywności osób, które należą do najlepszych w swojej dziedzinie. Jest to również fantastyczna okazja, by twórczo się
wyżyć i stworzyć coś artystycznie dobrego, co zostanie dla
przyszłych pokoleń.”
Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu odbędzie się 18 grudnia (wtorek) w godzinach
18.00-20.00 w OKK Wróblowice przy ul. Niewodniczańskiego 74.

Fot. z arch. OKK Wróblowice

Działający przy ul. Niewodniczańskiego osiedlowy klub
kultury rozpoczyna rozpisaną na prawie rok realizację projektu, którego celem jest stworzenie nowoczesnej, bogatej
w różnorakie treści strony internetowej Wróblowic. Plan
przewiduje opracowanie historii tych okolic, powstaną też
dokumentujące ją filmy i nagrania.
- Całość stanowić ma rodzaj fantastycznej mapy naszej
miejscowości, gdzie odwiedzać będziemy poszczególne miejsca, historie i sny, ożywione obrazem i muzyką - mówi Jadwiga Szarek, kierowniczka OKK Wróblowice. - Chcemy łączyć
pokolenia. Opowiedzieć historię nie tylko poprzez zebranie dat
i faktów, lecz również poprzez losy mieszkających tu od pokoleń
rodzin, ludzi, bez których Wróblowice nie byłyby tym, czym były
i nie wyglądały tak, jak wyglądają dzisiaj. Pokażemy, jak dotknęła tych okolic wielka historia i jakie codzienne dramaty
dotykały naszych przodków.
W pierwszej części projektu zebrane zostaną opowieści
najstarszych mieszkańców Wróblowic. Młodsi będą mieli
okazję porozmawiać ze swymi sąsiadami, których być może
wcale dotychczas nie znali. Zaczerpnąć z pierwszej ręki wiedzę o czasach wojny, komunizmu. Dowiedzieć się, jakie były
początki wróblowickiej szkoły, czy pan na dworze był panem
dobrym, czy podłym, czym była kurna chata i że „cholera” to
nie tylko popularny słowny przerywnik, lecz i choroba, która
niegdyś zebrała ogromne żniwo wśród wróblowiczan i doczekała się nawet oddzielnego cmentarza.
- Oczywiście pamięć nawet najstarszych mieszkańców
nie odpowie na te wszystkie pytania, ale na szczęście są
archiwa, w których można znaleźć informacje na temat naszej okolicy - dodaje Elżbieta Kozioł, instruktorka z OKK
Wróblowice. - Projekt prowadzony będzie we współpracy
z Muzeum Archeologicznym, Muzeum Historycznym oraz
Muzeum Etnograficznym. Ponad sto lat temu po naszej
okolicy, po Wróblowicach, Gaju, Wrząsowicach, Ochojnie,
chodził Seweryn Udziela, założyciel krakowskiego Muzeum Etnograficznego. Chodził i spisywał to, „co ludzie
gadali”. Także na miejscu mamy przechowaną bogatą historię, choćby w postaci kronik kościelnych czy materiałów zebranych przez szkołę w ramach obchodów 100-lecia
swego istnienia.
W internetowych „Kronikach Wróblowic” oprócz klasycznie, informacyjnie ujętej warstwy historycznej mają
znaleźć się materiały multimedialne tworzone w ramach
warsztatów: komputerowych, filmowych, animacji filmowej,
dźwiękowych, fotograficznych. Powstanie także muzyka,
z niektórymi motywami rozpisanymi na kościelny chór.
Sama strona internetowa również budowana będzie przez
wróblowiczan, w ramach profesjonalnych zajęć.
W opisie projektu czytamy: „Często towarzyszy nam, niesłuszne, przeświadczenie, że nie mamy żadnego wpływu na
kształt zamieszkiwanego przez nas świata, że nic od nas nie
zależy, że wszystkie decyzje dotyczące nas samych podejmowane są bez nas i ponad naszymi głowami. Tym projektem
chcemy pokazać, że wcale tak nie jest, że możliwe jest sensowne i twórcze działanie na rzecz wspólnego celu, z którego
będziemy mogli być dumni.

Fot. „Dziesiątka”

Powstaną internetowe „Kroniki Wróblowic”

Przy Osiedlowym Klubie Kultury Wróblowice działa m.in. grupa
muzyczno-kabaretowa „Swoi”, tworzona przez dwa małżeństwa:
Herminę i Ryszarda Jobów oraz Jolantę i Stanisława Michalików.
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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. 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
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
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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
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.

Likwidacja pieców węglowych

Nawet 100 procent dotacji!
Jednym z najdotkliwszych problemów Krakowa jest zanieczyszczenie atmosfery. Zwłaszcza zimą przez wiele dni
przekraczane są jego dopuszczalne poziomy. Do głównych
źródeł pyłu, trafiającego do powietrza, którym oddychamy,
należą piece węglowe. Są ich nadal tysiące. Na domiar złego
wielu mieszkańców pali w nich najtańszym, a zatem najgorszym paliwem, nie wyłączając zwykłych śmieci.
21 listopada, podczas sesji Rady m. Krakowa, radni przyjęli bez poprawek prezydencki projekt uchwały, dotyczącej
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
Wprowadza ona korzystniejsze niż dotychczas zasady dofinansowania wymiany pieców węglowych na proekologiczne rozwiązania grzewcze. Będzie można starać się o dotację
nawet w wysokości 100 proc. poniesionych wydatków, choć
oczywiście obowiązują określone limity.
Regulamin zasad dofinansowania oraz wzory wniosków
o dotację będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na początku stycznia 2013 r.
Dotacja, jak czytamy we wspomnianym programie,
może być udzielona „wyłącznie na dofinansowanie kosztów
demontażu palenisk węglowych, zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania; kosztów zakupu, montażu, wymiany

lub modernizacji instalacji lub przystosowania pomieszczenia związanego z nowym źródłem ogrzewania; modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania; kosztów
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego; zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.”
Nie można liczyć na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji, zadań, których realizacja „nie gwarantuje trwałego
efektu ekologicznego”, budowy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych, zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.
Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku będzie „realizacja zadania na terenach uzdrowiskowych w Swoszowicach.”
Z zapisami Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla
Miasta Krakowa i zmianami wprowadzonymi przez ostatnią
uchwałę RMK można zapoznać się na stronie internetowej:
www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=
uchwala&query=id%3D19454%26typ%3Du.
(R)

