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W Y D A R Z E N I A ( 2 0 . 0 9 – 10 .11. )
14.10. W Dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 97 został oddany do użytku plac zabaw
dla najmłodszych uczniów, urządzony w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy poważnym wsparciu ﬁnansowym budżetu Rady Dzielnicy X.
Na powierzchni około 600 m kw. w niezagospodarowanej dotychczas części otoczenia szkoły stanęły
kolorowe drabinki, drążki, przeplotnie, pomosty, zjeżdżalnie, huśtawki, będące uzupełnieniem ufundowanego w ubiegłym roku ze środków Dzielnicy X przyszkolnego placu do ćwiczeń ruchowych i rekreacji.

5. Przedszkole nr 145, ﬁlia przy ul. Dr Judyma:
wymiana części instalacji elektrycznej oraz malowanie sal – 20 500 zł.
Radni zaopiniowali pozytywnie projekty nowych statutów Dzielnic Miasta Krakowa, jednocześnie wnioskując, by zgłoszenie kandydata na radnego musiało być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców
zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
Radni przyjęli uchwałę o przeznaczeniu 1900 zł
(dodatkowe środki z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infra-

29.10. W Szkole Podstawowej nr 43 w Swoszowicach podsumowano konkurs „Odblaskowa
szkoła”, zorganizowany przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium
Oświaty. Jego celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły (więcej - str. 7).

struktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok) na
remont obiektów klubowych WLKS Krakus.
Rada zaopiniowała pozytywnie dokumentację projektową rozbudowy ul. Korpala i ul. Anny Szwed-Śniadowskiej, wykonaną przez Biuro Projektów
Drogowych na zlecenie Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu. Na zdjęciu: prezentacja
projektu przedstawicielom wspólnoty mieszkaniowej z osiedla przy ul. Mieczykowej.

Szanowni Państwo,
Samorząd to ważne ogniwo życia
publicznego. Naszą rolą jest dbać
o dobro lokalnych społeczności,
Fot. „Dziesiątka”

dostrzegając i zaspokajając
miejscowe potrzeby. Właśnie
mając na uwadze zróżnicowane
poszczególnych osiedli, różnicujemy
rodzaj inwestycji. Dlatego
w Swoszowicach w poprzednich
latach remontowaliśmy Szkołę
Podstawową nr 43 (dach i kotłownię),
a obecnie budujemy boisko w klubie
sportowym Krakus.
Krakus Także dla
Swoszowic pozyskaliśmy środki
z budżetu miasta – trwa modernizacja
boiska przy SP 43 i wykonywany jest
projekt przebudowy ul. Myślenickiej.
Myślenickiej
W Opatkowicach budujemy dwa
place zabaw,
zabaw wyremontowaliśmy
ul. Smoleńskiego i zabezpieczamy
mieszkańców przed zalewaniem
domostw przez Wilgę
Wilgę.
Współpracujemy z wieloma
środowiskami i wszystkich do
współpracy serdecznie zapraszamy!

MACIEJ NAZIMEK
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY X
maciejnazimek@op.pl

30.10. Podczas sesji Rady Dzielnicy X radni
ustalili listę rankingową zadań powierzonych na
2014 r. w zakresie „prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli”. Prezentuje
się ona następująco:
1. Szkoła Podstawowa nr 134: kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej – 28 000 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 97: wykonanie odwodnienia, osuszenie muru i izolacja budynku szkoły
oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych w rejonie harcówki, II etap (zadanie wieloletnie) –
100 000 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 97: modernizacja placu
szkolnego – 50 000 zł;
4. Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7: ocieplenie
budynku, II etap – 37 000 zł;

Fot. Błażej Siekierka

oczekiwania mieszkańców

Na okładce: Radosny korowód nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 ulicami Swoszowic zakończył akcję „Odblaskowa szkoła”.
Fot. z arch. SP 43

ORAZ

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1800 egz. bezpłatnych
Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X, dyżuruje w jej siedzibie przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 w pierwszą środę każdego
miesiąca w godz. 17.00 - 20.00 (prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie chęci spotkania
w sekretariacie Rady, nr tel. 12 264 92 01)

Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: dzielnica10@um.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Redaktor prowadzący: Adam Rymont, tel. 601 949 701
Druk: Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków
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

Ostatnie trudności pokonane

Poskramianie Wilgi
Wilga na terenie Dzielnicy X to rzeczka niewielka, ale groźna. Po każdych
większych opadach deszczu, nie mówiąc
o okresach powodziowych, wzbiera i wylewa, wyrządzając poważne szkody na
położonych wzdłuż jej biegu posesjach.
W 2011 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
((MZMiUW) dokonał regulacji tego cieku
na odcinku 500 metrów poniżej kładki dla
pieszych w ciągu ul. Starowiejskiej. To
jednak nie rozwiązało wszystkich problemów mieszkańców Opatkowic. Na regulację wciąż czeka 680-metrowej długości
odcinek rzeki powyżej wspomnianej kładki. Rada Dzielnicy X wielokrotnie domagała się od właściwych instytucji podjęcia
energiczniejszych działań w tej sprawie.
„Szanowny Panie Prezydencie. Uprzejmie prosimy o pilną interwencję, mającą na celu realizację uchwały (...) Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010
r. (...) przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. Krakowa (...). Jak dotąd żaden punkt (...) nie
został zrealizowany, a degradacja koryta
rzeki Wilgi posuwa się w zatrważającym
tempie. W czerwcu podczas powodzi zalanych zostało kilkanaście domów przy ulicy
Smoleńskiego i w rejonie potoku Olszynka.
Mieszkańcy ponieśli duże straty materialne, a obiekty budowlane zostały uszkodzone” - czytamy w datowanym na 30 sierpnia
2013 r. piśmie Rady Dzielnicy X do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
MZMiUW tłumaczył się względami
formalnymi, które uniemożliwiały uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak

to widzę…

w październiku ostatnie trudności zostały wreszcie pokonane. Dzięki staraniom
wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy
X Jana Mikuły i osobistemu zaangażowaniu przewodniczącego Rady m. Krakowa Bogusława Kośmidera Kuria Metropolitalna w Krakowie wyraziła zgodę
na czasowe zajęcie należącego do Archidiecezji Krakowskiej terenu wzdłuż
Wilgi oraz na wycinkę drzew i krzewów
w rejonie przyszłych robót.
Jest szansa, że prace regulacyjne zaczną się w drugim kwartale 2014 r. Będą
one finansowane ze środków nie obciążających budżetu Dzielnicy X.
Według MZMiUW, w latach 2010-11 na
poskramianie Wilgi na odcinku przebiegającym przez Swoszowice, Opatkowice
i Wróblowice wydano prawie 2,5 mln zł.
Zgodnie z informacją UMK, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, odpowiedzialny za utrzymanie systemu odwodnienia miasta, w 2013 r. m.in. udrożnił
odprowadzenie wód opadowych w ul. Hubalczyków (18,1 tys. zł) i rów przydrożny
przy ul. Taklińskiego (33,7 tys. zł), a także wyremontował przepust w ul. Gruszczyńskiego (8,6 tys. zł). Udrożnienie rowu
przy ul. Rymanowskiej i naprawa osuwisk
w rowach na os. Swoszowice kosztowały
24,7 tys. zł. Do końca roku planowane jest
udrożnienie kilku kolejnych rowów (ul.ul.
Pytlasińskiego, Chałubińskiego, Janowskiego) oraz remont odwodnienia w ul.
Borowinowej. Do 30 listopada ma zostać
zmodernizowany przepust na potoku Olszynka w ciągu ul. Smoleńskiego.

Szanowni Państwo,
Kraków to duże miasto, a duże
miasta mają dużo problemów.
Kraków też. Bezpieczeństwo, smog,
korki, wywóz śmieci – to znane nam
wszystkim bolączki. Rolą Rady
Miasta Krakowa jest dostrzeganie
i rozwiązywanie problemów oraz
zapobieganie niekorzystnym
procesom. Chcemy poprawiać
komfort życia mieszkańców, a także
zwiększać atrakcyjność Krakowa.
Realizacji tych celów służy szeroki
zestaw działań podjętych przez
RMK. Współpracując z Prezydentem
Krakowa, władzami województwa
oraz wieloma innymi podmiotami
możemy znacznie efektywniej działać
na rzecz rozwoju naszego miasta.
Wiele efektów tej wspólnej pracy
jest widocznych wokół nas – jestem
przekonany, że wkrótce będziecie
Państwo mogli ich dostrzec jeszcze
więcej.
Z poważaniem,

(AR)

Fot. „Dziesiątka”

BOGUSŁAW KOŚMIDER
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA
boguslaw.kosmider@gmail.com

Wilga to rzeczka niewielka, ale groźna…

www.kosmider.krakow.pl
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Jubileusz sekcji jeździeckiej WLKS Krakus

Pół wieku w siodle

Kulminacyjnym punktem obchodów pięćdziesięciolecia sekcji jeździeckiej WLKS Krakus był zorganizowany na klubowych obiektach wrześniowy konkurs skoków.

Zaczęło się od trzech koni, pojonych
wodą czerpaną ze studni, od stojącej na
prywatnej posesji starej stodoły przerobionej na stajnię i od placyku z kilkoma
wykonanymi domowym sposobem przeszkodami. Początki były zatem skromne,
ale wielką siłę powstałej w 1963 r. przy
LZS Swoszowianka sekcji jeździeckiej
stanowiły tradycje i przebojowość jej
twórców, rodziny Koziarowskich.
Pułkownik Karol Koziarowski był
dowódcą 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, uczestnikiem wojny 1920 r. Jego syn,
Karol junior, założyciel swoszowickiej

sekcji, oficer ułanów, absolwent Centrum
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu,
całe swoje życie związał z końmi. Jeden
z dwóch jego synów, Krzysztof, jako reprezentant Swoszowianki został w 1965 r.
wicemistrzem Polski juniorów i zajął
ósme miejsce podczas rozgrywanych
w Wenecji Mistrzostw Europy Juniorów.
Sekcja jeździecka Swoszowianki
(a od 1972 r. WLKS „Krakus”) stopniowo
się rozwijała. W 1984 r. przeniosła się do
obiektów przy ul. Kąpielowej, z hipodromem, okazałą jak na tamte czasy halą
o wymiarach 40 na 18 metrów i stajnia-

mi, w których przebywa obecnie około
50 koni. Spod ręki trenera Krzysztofa
Koziarowskiego wyszło wielu znakomitych jeźdźców, zdobywców ponad 100
medali na różnego rodzaju wysokiej rangi imprezach. Kilkunastu z nich było reprezentantami Polski.
Małgorzata Giza, Krzysztof Leśniak,
Michał Ziębicki, Jarosław Koziarowski
i wielu innych…
Obecnie w kadrze narodowej są trzy
zawodniczki „Krakusa”: Natalia Koziarowska, Monika Grundkowska i Angelika Policht. W ubiegłym roku klubowa
ekipa ze Swoszowic, wzmocniona jednym jeźdźcem ze Szwajcarii, wygrała
prestiżowe zawody w Wiedniu, pokonując kilka reprezentacji narodowych.
– Sukcesy sukcesami, ale jeździectwo to bardzo kosztowny sport. Z trudem wiążemy koniec z końcem. Mimo
wszystko przymierzamy się w przyszłym
roku do remontu hali i największej stajni – mówi prezes swoszowickiego klubu
Jacek Koziarowski.
Warto również wspomnieć, że od
1985 roku na terenie klubowego hipodromu nieprzerwanie prowadzona jest
hipoterapia. Na początku we współpracy
z Uzdrowiskiem Swoszowice i ówczesnym jego dyrektorem Jerzym Miklasińskim. WLKS „Krakus” był pierwszym
miejscem w Polsce gdzie - przy współpracy koni - pomagano dzieciom z porażeniem mózgowym.

Podczas jubileuszowej imprezy prezes WLKS Krakus Jacek Koziarowski (z lewej) oraz Krzysztof Koziarowski (w kapeluszu), wieloletni trener, wychowawca wielu znakomitych jeźdźców, otrzymali liczne wyrazy
uznania, m.in. list gratulacyjny od ministry sportu Joanny Muchy.

ADAM RYMONT
FOT. „DZIESIĄTKA”
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Inwestycja w klubie sportowym „Krakus”

Piłka na sztucznej trawie
liwością podziału na trzy mniejsze,
ogrodzone i oświetlone, będzie służyło
nie tylko około 160 młodym piłkarzom,
trenującym w swoszowickim klubie
(najmłodsi z ćwiczących liczą po 5 lat),
ale także wszystkim mieszkańcom. Zostanie oddane do użytku w przyszłym roku.
Futboliści „Krakusa” uczestniczą
w rozgrywkach niemal wszystkich grup
wiekowych, od skrzatów po oldbojów.
Drużyna seniorów występuje w A-klasie.

Zawodnicy ze Swoszowic reprezentowali Polskę w mistrzostwach świata w tak
nietypowej dyscyplinie, jaką jest piłka
nożna w… błocie.
Inwestycja przy ul. Moszyńskiego
jest realizowana w cyklu trzyletnim.
W tym roku Rada Dzielnicy X przeznaczyła na ten cel około 375 tys. zł. Koszt
całego przedsięwzięcia opiewa na ok.
775 tys. zł.
(R)

Fot. „Dziesiątka”

Trwają prace przy budowie nowego
boiska piłkarskiego na terenie WLKS
Krakus przy ul. Moszyńskiego. Powstaje
ono w miejscu, gdzie w przeszłości funkcjonowały korty tenisowe. Ze względu
na podmokły teren najpierw należało
wykonać solidną podbudowę (w praktyce oznaczało to kompleksową wymianę
gruntu) i drenaż.
Pokryte tzw. sztuczną trawą boisko
o wymiarach 62 na 30 metrów, z moż-

Zacząć należało od wykonania solidnej podbudowy i drenażu terenu

Radni Dzielnicy X, Krzysztof Potańczyk (z lewej) i Andrzej Jończyk, są częstymi
gośćmi na budowie boiska WLKS Krakus

Nowe boisko sportowe przy SP 43 w Swoszowicach

Kolorowe, ładne, bezpieczne

Fot. „Dziesiątka”

Szkoła Podstawowa nr 43 w Swoszowicach wzbogaci się o nowe boisko sportowe.
– Będzie kolorowe, ładne i bezpieczne – cieszy się Ewa Tomczyk, dyrektor

tej zasłużonej placówki oświatowej, która, jak pamiętamy, świętowała w ubiegłym roku 130-lecia swego istnienia.
Nowoczesna nawierzchnia poliureta-

nowa zastąpi dotychczasową, mocną już
sfatygowaną, asfaltową. Pojawi się nowe
wyposażenie - bramki, kosze, piłkochwyty, a także ławki. Nową nawierzchnię
rozbiegu otrzyma skocznia w dal, otoczona teraz bezpieczniejszym dla użytkowników obramowaniem. Na całym terenie
wykonano solidny drenaż. Jest chodnik,
ułatwiający dzieciom dojście na boisko.
Nowy obiekt, na którym można grać
w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę, będzie służyć prawie 350 uczniom swoszowickiej podstawówki. Od
poniedziałku do piątku po godzinie 17,
a w soboty do 15 będą mogli korzystać
z niego także okoliczni mieszkańcy.
Zgodnie z planem, boisko przy Szkole
Podstawowej nr 43 ma zostać oddane do
użytku jeszcze przed końcem listopada.
(R)
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Nowy asfalt, nowe ścieżki
Dzielnicy X Jana Mikuły. W tym roku
jego staraniem ulica ta otrzymała nową
nawierzchnię asfaltową. Została ona położona w dwóch etapach. Pierwszy objął
odcinek o długości około 660 m (1980
m kw.), drugi - ok. 430 metrów (1298 m
kw.). Przełożono również prawie 220 m
kw. chodnika. Według informacji Zarzą-

du Transportu i Infrastruktury Komunalnej w Krakowie prace te kosztowały
łącznie ok. 300 tys. zł. Zostały sfinansowane z budżetu Dzielnicy X.
Wyładniał także położony przy ul.
Smoleńskiego skwer – zniszczone płyty
chodnikowe na jego ścieżkach zastąpiono estetyczną kostką brukową.

Fot. „Dziesiątka”

Ulica Smoleńskiego w Opatkowicach
służy nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale i wielu zmotoryzowanym krakowianom, usiłującym ominąć korki na
równolegle biegnącym końcowym odcinku prawie zawsze zatłoczonej zakopianki. Nic dziwnego, że jest ona przedmiotem szczególnej troski radnego Rady

Radny Jan Mikuła bardzo mocno zaangażował się w modernizację

...a także położonego przy niej skweru

nawierzchni ul. Smoleńskiego...

Z myślą o niepełnosprawnych
wicach ma charakter wielofunkcyjny.
Jest tu zarówno boisko sportowe, jak
i urządzenia typowo zabawowe. Całość
zostanie przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, również tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przedsięwzięcie jest skomplikowane ze

względu na stromy teren, wymagający
położenia bardzo skutecznej instalacji
odwadniającej.
– Bez tego pieniądze wyrzucilibyśmy
dosłownie w błoto – mówi stale pilotujący inwestycję w Opatkowicach radny
Dzielnicy X Andrzej Pachel.

Fot. „Dziesiątka”

Dobiegają końca prace przy finansowanej z budżetu Dzielnicy X budowie
ogródka jordanowskiego między ulicami
Ważewskiego a Taklińskiego (będzie dostępny z obu tych ulic). „Ogródek jordanowski” to zresztą trochę mylące i zbyt
skromne określenie. Obiekt w Opatko-

Ogródek jordanowski będzie z obu stron dostępny dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach

Inwestycję przy ul. Ważewskiego – Taklińskiego pilotuje radny Andrzej Pachel
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Odblaskowa szkoła

Fot. z arch. SP 43

29 października w Szkole Podstawowej nr 43 w Swoszowicach podsumowano konkurs „Odblaskowa szkoła”, zorganizowany przez Małopolską Wojewódzką
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
i Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz
Małopolskie Kuratorium Oświaty. Jego
celem była poprawa bezpieczeństwa
dzieci w drodze do i ze szkoły.

Każda klasa w SP 43 przygotowała
gazetkę ścienną poświęconą bezpieczeństwu na drodze ze szczególnym uwzględnieniem elementów odblaskowych. Każde dziecko w szkole zostało wyposażone
w odblaski, m.in. kamizelki, opaski i zawieszki.
W ramach projektu zorganizowano
kilka konkursów, przygotowano także
plakat promujący konieczność noszenia odblasków oraz
utwór literacki o tematyce związanej
z bezpieczeństwem
na drodze. Dzieci wykonały ulotki
informacyjne, dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które
rozdały mieszkańcom okolic szkoły.
Nauczyciele prze-

szkoleni w programie edukacyjnym
„Ratujemy i uczymy ratować” uczyli
uczniów udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i resuscytacji.
Zwieńczeniem całej akcji był korowód ulicami Swoszowic. Kolorowe
transparenty i ulotki rozdawane mieszkańcom dzielnicy miały zwrócić uwagę
na potrzebę bycia widocznym na drodze,
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,
kiedy szybko zapada zmrok. Następnie
uczniowie obejrzeli przedstawienie na
temat bezpiecznego poruszania się po
drodze, przygotowane przez najmłodszych, oraz zaprezentowali modę odblaskową. Na zakończenie dyrektor SP 43
Ewa Tomczyk wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów.
Od września w SP 43 działa koło zainteresowań „Bezpieczny pierwszak”
oraz realizowany jest program „Klub
Bezpiecznego Puchatka”.

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3
bawiły się na terenie szkolnym, natomiast klasy 4-6 oraz gimnazjum na
stadionie Wróblowianki. Organizatora-

mi pikniku byli: ZSO 35, Klub Kultury
Wróblowice, Klub Sportowy „Wróblowianka”.

K. JURKOWSKA, M. JACHYMCZAK

Radosnym
piknikiem
rodzinnym
w promieniach ciągle jeszcze letniego
słońca powitał rok szkolny Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 35 przy ul. Mirtowej 2. W imprezie uczestniczyli rodzice
wraz z pociechami od przedszkola aż po
gimnazjum. Program był niezwykle bogaty: występy par ze szkoły tańca „Elita”,
grup tanecznych z Osiedlowego Klubu
Kultury Wróblowice, pokazy judo, capoeiry, robotyki, przedstawienie w wykonaniu... wychowawczyń z Przedszkola nr 136.
Dzieci miały możliwość przejechać się na
kucyku, zjechać z dmuchanej zjeżdżalni,
zjeść loda lub watę cukrową, rodzice skosztować wspaniałych, domowych wypieków
wykonanych przez mamy - ochotniczki czy
spróbować swoich sił w strzelaniu.

Fot. z arch. ZSO 35

Piknik rodzinny

(X)

Fot. z arch. Przedszkola nr 132

Przedszkolaki sprzątają świat
W piątek 20 września dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 132 przy ul.
Merkuriusza Polskiego 6 pod kierunkiem Joanny Kosiarskiej wzięły udział
w akcji Sprzątanie Świata i przemaszerowały ulicami Swoszowic z ekologicznymi transparentami, aby zachęcić

mieszkańców do sprzątania. Przedszkolaki zaopatrzone w rękawice ochronne
dzielnie porządkowały osiedle i wróciły
do przedszkola z workami pełnymi śmieci oraz z przekonaniem, że są Przyjaciółmi Przyrody.
(X)

8 | DZIESIĄTKA | NR 5 (18)

LISTOPAD 2013

Juniorzy Opatkowianki w II lidze Mała rzecz, a cieszy…

Fot. z arch. OSS Opatkowianka

Młodzi piłkarze OSS Opatkowianka, trenowani przez Marka
Zalasa, awansowali do II ligi grupy myślenickiej. Jak się okazuje, nie był to awans przypadkowy, bowiem drużyna z Opatkowic bardzo dobrze spisuje się w wyższej klasie rozgrywkowej,
zajmując obecnie czwarte miejsce w tabeli.

Na ul. Bluszczowej stało się jaśniej i bezpieczniej, a wszystko to dzięki zawieszeniu nowej lampy ulicznej niedaleko wylotu do ul. Zawiłej. O zainstalowanie do-

Srebrni tancerze

datkowego oświetlenia w tym newralgicznym miejscu prosili okoliczni mieszkańcy.

Miło nam poinformować, że Szymon Jałocha, mieszkaniec
Wróblowic, w parze z Olgą Plintą zdobyli srebrny medal i wicemistrzostwo Okręgu Małopolskiego w kategorii 14-15 lat LA.
Szymon i Olga reprezentują klub taneczny M-TEAM, a zawody
odbyły się w dniach 26-27 października w Hali Sportowej „Korona” w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyznaczone w ubiegłym roku nowe przejście dla pieszych przez ul. Myślenicką ma teraz obniżone krawężniki, dzięki czemu stało się łatwiej dostępne dla

Fot. Edyta Jałocha

osób niepełnosprawnych.

Komunikat dotyczący odpadów
Jak poinformowało Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami, z dniem 11 listopada 2013 r. zmienił się harmonogram
odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z części terenu Dzielnicy X. O szczegółach mieszkańcy objętych zmianami ulic zostaną
poinformowani oddzielnie.

Kosztem 1000 zł zostały odnowione urządzenia placu zabaw przy ul. Smoleńskiego w Opatkowicach.

