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WYDARZENIA (29.06.2015 – 15.10.2015)

Przewodniczącego

Szanowni Państwo!

„Nauka to potęgi klucz” – wszyscy znamy to powiedzenie i wszyscy
wiemy, że inwestycja w edukację to
inwestycja, która zawsze się opłaca. Nasza dzielnica dynamicznie
się rozwija, przybywa mieszkańców
i zwiększają się ich potrzeby. Głównym wskaźnikiem postępu jest dostosowanie oferty dla mieszkańców do
ich oczekiwań. Rada Dzielnicy X za
jeden z priorytetów swej działalności
przyjęła ulepszanie bazy edukacyjnej oraz wspomaganie różnych form
rozwoju najmłodszych mieszkańców
naszych osiedli. Dlatego pozyskaliśmy pieniądze z budżetu miasta na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr
43 w Swoszowicach i SP 134 w Opatkowicach oraz na remont Klubu Kultury w Soboniowicach. Także dużą
część dzielnicowego budżetu przeznaczamy na edukację i sport dzieci:
właśnie zakończyliśmy remont Klubu Kultury we Wróblowicach, kontynuujemy remont SP 97 na Klinach
i rozpoczęliśmy współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym Rajsko.
Ponieważ młodzież to nasza przyszłość, musimy w nią inwestować.
I będziemy w tym konsekwentni.
Z poważaniem,
MACIEJ NAZIMEK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl

29.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w szkołach Dzielnicy X.
9.07. Rada Dzielnicy X podczas sesji
przyjęła uchwałę, w której wnioskuje do
prezydenta Krakowa o wprowadzenie
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
budowy drogi łączącej ulicę Taklińskiego z planowanym przystankiem Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej na linii Kraków –
Skawina w rejonie ul. Dębskiego. Droga
ta miałaby długość około 300 m i zdaniem radnych powinna być realizowana jako inwestycja publiczno-prywatna.
„Umożliwienie obsługi osiedla poprzez
transport zbiorowy – SKA jest zgodne
z polityką transportową miasta i przyczyni się istotnie do poprawy skomunikowania osiedla, w tym obecnie budowanych
nowych zespołów mieszkaniowych przy
ulicy Dębskiego, obejmujących ok. 800
mieszkań” – czytamy w uzasadnieniu do
wspomnianej uchwały.
Rada wystąpiła z wnioskiem do Rady
Miasta Krakowa o nadanie nazwy
„Osiedle Piosenka” dla niezabudowanej części Dzielnicy X, ograniczonej ulicami: Zygmunta Radnickiego, Stanisława Działowskiego, Michała Korpala
oraz obwodnicą A4. Poparła w ten sposób inicjatywę radnego Waldemara Domańskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej
Piosenki, który argumentował, że dzięki temu zostaliby uhonorowani czołowi twórcy rodzimej muzyki rozrywkowej
i ich największe dokonania. Radny Domański zaprezentował listę konkretnych
propozycji nazw poszczególnych ulic.
Podczas tej samej sesji radni zadecydowali o podziale pozostającego w ich dyspozycji budżetu w wysokości 2 146 248 zł
na rok 2016. Najwięcej pieniędzy, już
tradycyjnie, przeznaczono na prace remontowe w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Dzielnicy X (765 000 zł)
oraz na poprawę dzielnicowej infrastruktury drogowej (622 000 zł). Ponadto
Rada podjęła uchwałę w sprawie rozdysponowania 100 000 zł przeznaczonych
na tegoroczny budżet obywatelski. (Piszemy o tym szerzej na stronie 7)

30.08. Na stadionie KS Wróblowianka
odbyły się tegoroczne miejskie dożynki.
31.08. Podczas sesji Rada Dzielnicy X
zwróciła się z wnioskiem do prezydenta Krakowa o umieszczenie w budżecie
miasta na lata 2016–2018 przebudowy
ul. Ważewskiego.
31.08. Dzięki funduszom obywatelskim
otwarto nowy plac zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Jugowicach.
1.09. We wszystkich placówkach oświatowych Dzielnicy X rozpoczął się nowy
rok szkolny.
30.09.. Rada Dzielnicy X pozytywnie zaopiniowała projekty budowy dwóch placów zabaw na Klinach.
4.10. „Wawel i spółka, czyli szukamy
tego, co w Krakowie najstarsze” – tak
brzmiało hasło inauguracyjnego spaceru, zorganizowanego przez Klub Kultury Kliny i Osiedlowy Klub Kultury Wróblowice w ramach cyklu „Poznaj swoje
miasto”. Akcję tę zainicjowała i finansuje ze swojego budżetu Rada Dzielnicy
X. Jej celem jest przybliżenie mieszkańcom dzielnicy historii ciekawych, a często mało znanych zakątków Krakowa.
W pierwszej niedzielnej imprezie wzięło udział około 40 osób, które przeszły
przez Stare Miasto, od Barbakanu aż
na wzgórze wawelskie, słuchając barwnej, gęsto przetykanej anegdotami opowieści, snutej przez przewodnika Pawła
Stachowca. Akcja „Poznaj swoje miasto”
jest adresowana do całych rodzin. Do
końca roku przewidziano łącznie pięć
wycieczek. Na zakończenie, w grudniu, uczestniczące w nich systematycznie dzieci otrzymają specjalne odznaki
Młodego Znawcy Krakowa.
15.10. Po czteromiesięcznym remoncie uroczyście otwarto Osiedlowy Klub
Kultury we Wróblowicach przy ul. Niewodniczańskiego 74. Podczas wakacji
wyremontowano dach, toalety, pomalowano ściany, wymieniono drzwi, naprawiono posadzki. Wszystkie te prace
sfinansowała Rada Dzielnicy X. Kierowniczka placówki, pani Jadwiga Szarek,
zaprezentowała bogaty program klubu.

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa, nakład 2000 egz. bezpłatnych
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: Jakub Ciećkiewicz, tel. 601 80 79 75
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

Remont
jak marzenie
W Swoszowicach trwa największy remont
w długiej historii szkoły podstawowej.
W ciągu dwóch lat, kosztem 3 960 772
zł, zostanie wzniesione nowe skrzydło
budynku okalające nowoczesną aulę,
a wszystkie klasy, świetlica i biblioteka
uzyskają optymalną przestrzeń. Pieniądze
pochodzące z miejskiego budżetu wywalczyła grupa zaangażowanych ludzi: dyrekcja szkoły i radni, przy wsparciu rodziców. Można powiedzieć – wreszcie!
Nowe w starym
Szary budynek SP 43 w Swoszowicach na pierwszy rzut oka przypomina dawną wiejską szkółkę. Skojarzenia
są nieprzypadkowe, pochodzi jeszcze
z XIX wieku i początkowo służył miejscowej kopalni: „W 1882 roku w Swoszowicach uroczyście otwarto jednoklasową szkołę ludową, zorganizowaną
staraniem zarządcy kopalni siarki.
Nakłonił on górników do przekazania
oszczędności na potrzeby szkoły” –
można przeczytać w artykule „130 lat
wspomnień”.
Ze składek górniczych został kupiony dom mieszkalny byłego dozorcy, budynek skarbowy wraz ze stajenką, piwniczką i ogrodem. Wewnątrz
znajdowała się kuchnia i pokój, gdzie
mieszkał pedagog. Potrzeby były
ogromne, skoro w pierwszym roku do
szkoły zapisano 80 uczniów, w drugim
– 130, a w latach 1887/1888 już 270!
I rozpoczęto wieloletnie remonty…
Oglądam ręcznie pisaną kronikę
szkolną. Pierwsza nauczycielka Zofia Rutkowska kaligrafowała: „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 widzę...

to wielkie i święte zadanie, do jakiego
jest powołana…”.
W drodze do szkoły przechodzę
przez ruchliwą jezdnię, mijam boisko,
a później pokonuję niskie przejście wiodące z szatni na parter, gdzie na korytarzu odbywa się lekcja hiszpańskiego.
Po chwili pani dyrektor Ewa Tomczyk oprowadza mnie po budynku.
Wspomina czasy, kiedy zaczynała pracę, piętnaście lat temu: ze studzienki lała się woda, mury były wilgotne,
ramy okien zgniłe… Teraz jest lepiej.
Decyzją radnych Dzielnicy X, na prośbę dyrekcji szkoły, wyremontowano
kotłownię, przyziemie, dach, wentylację, wymieniono piece, powstało nowoczesne boisko, bieżnia, skocznia…
Niektóre drobne, acz bardzo potrzebne
prace, wykonali w czynie społecznym
rodzice uczniów.
Zaglądamy do ciasnych sal na
pierwszym piętrze. Biblioteka to kuriozum, nie wiadomo, w jaki sposób
mieści się w niej 20 tys. tomów. Świetlica jest mała, czasem dzieci odbywają zajęcia na ławkach w korytarzu.
Nowoczesność miesza się tu z historią,
XXI wiek z XIX, duch z materią, potrzeba z pojemnością budżetu. A przecież, mimo tak trudnych warunków lokalowych, szkoła dysponuje tablicami
multimedialnymi, tabletami, projektorami, notebookami i komputerami.
W tym roku wzbogaciła się o nowoczesną pracownię multimedialną do nauki
języka obcego. – Nauczyciele wykorzystują każdy skrawek miejsca – mówi
pani dyrektor. Uczniów jest 427, klas
19, a sal lekcyjnych tylko 9. Nauka odbywa się więc na dwie zmiany.
– Szkoła dosłownie pęka w szwach
– dodaje radny Andrzej Jończyk. – Tylu
rodziców stara się tu zapisać swoje
dzieci. Poziom nauki jest bardzo wysoki, potwierdzony seryjnymi sukcesami
uczniów w konkursach, olimpiadach,
najwyższymi możliwymi do osiągnięcia wynikami sprawdzianu po klasie
VI. Pani dyrektor chciała w tym roku
DOKOŃCZENIE NA STRONIE 5

Szanowni Państwo!

Miło mi stwierdzić, że zapowiadane przeze mnie inwestycje na terenie Dzielnicy X są konsekwentnie
realizowane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Swoszowicach i remont
Klubu Kultury w Soboniowicach to
tylko początek. W końcową fazę weszły przygotowania do modernizacji
ul. Myślenickiej, a w budżecie miasta
są zabezpieczone środki finansowe na
kolejne zadania w Państwa Dzielnicy. Z radością trzeba też przyjąć podpisanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę tzw.
Pakietu Arkita – nowelizacji ustawy
dającej samorządom możliwość skutecznej walki z zanieczyszczeniem
powietrza. To bardzo ważne wydarzenie, zwłaszcza dla Państwa, bo niestety, w Waszej Dzielnicy X krakowski
smog występuje z największym natężeniem. Teraz trzeba podjąć kolejne
mądre kroki, które przyniosą poprawę jakości powietrza również na terenie Państwa osiedli. Obiecuję, że
dołożę wszelkich starań, byśmy mogli
oddychać zdrowszym powietrzem!
Z poważaniem,
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Wrzesień w szkołach

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSO nr 35 przy ul. Mirtowej 

Po intensywnej akcji letniej i wakacyjnych
remontach szkoły publiczne na terenie
Dzielnicy X uroczyście powitały uczniów
i rodziców. W SP nr 97 na Klinach rozpoczęło naukę 832 uczniów (718 w budynku głównym i 114 w filii w Jugowicach). Do pierwszych klas w obu szkołach
uczęszcza obecnie 198 uczniów.
Na młodzież czekały m.in. pachnące farbą sale i nowy plac zabaw w filii,
który powstał dzięki funduszom obywatelskim. Wymalowano i urządzono
2 nowe sale dla klas pierwszych. Urządzono nowoczesną pracownię przyrodniczą. Jak poinformowała nas pani dyrektor Maria Madej, w czasie wakacji
naprawiono dach, a obecnie trwają
prace odwadniające teren oraz remont
łazienek dla najmłodszych.
Pani dyrektor Ewa Tomczyk ze
Szkoły Podstawowej nr 43, wspomina wakacyjną akcję pod hasłem „600
pomysłów na 600-lecie Swoszowic”.
W jej trakcie ponad stu uczniów wzięło udział w atrakcyjnych wycieczkach
i warsztatach.
Rok szkolny 2015/2016 w swoszowickiej szkole powitało 427 uczniów,
z czego 100 w klasach pierwszych. Od
września realizowane są różnorodne
innowacje pedagogiczne, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, m.in.: „Tutoring
szansą na ucznia”, „W świecie emocji”, „Kosmos wokół nas”, „W krainie
liczb, czyli przyjazne spotkania z matematyką” oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. „Koduj z klasą”,
„Mistrzowie kodowania”, „Cała Polska czyta dzieciom”. Obecnie uczniowie klas szóstych, w ramach wymiany

FOT. TERESA BASZA

międzynarodowej, przygotowują się
do wyjazdu do Diest i Hasselt w Belgii. (O rozbudowie szkoły piszemy na
stronie 5).
Do SP 134 w Krakowie uczęszcza
obecnie 212 uczniów, a 67 rozpoczęło
naukę w klasie pierwszej. Pani dyrektor Iwona Nosek wyjaśnia, że szkoła
realizuje m.in. zadania związane z uzyskaniem certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”, dlatego jak zwykle będzie
uczestniczyć w wielu programach i projektach m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mały ratownik”, „Nie boję się, pomagam”, „Nie
pal przy mnie, proszę”. – Zaplanowaliśmy też wiele działań profilaktycznych,
m.in. spotkanie z rodzicami „Zagrożenia w sieci Internet”, a dla uczniów interaktywne przedstawienia, np. „Nie jesteś sam” i warsztaty „Ciekawość nie
zawsze się opłaca”, które są związane
ze szkodliwym działaniem substancji
psychotropowych – mówi dyr. Nosek.
Wszyscy uczniowie klas I–VI mogą
skorzystać z dwóch dodatkowych godzin języka angielskiego – jednej w ramach innowacji pedagogicznej i drugiej z budżetu obywatelskiego. Szkoła
prowadzi także alternatywne formy
wychowania fizycznego: basen dla klas
II–III i tenis dla klas V.
Trwają prace przygotowawcze do
bardzo potrzebnych remontów: modernizacji kotłowni, adaptacji pomieszczenia technicznego na świetlicę i przebudowy toalet.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 (Samorządowe Przedszkole nr 136, Szkoła Podstawowa nr 135,
Gimnazjum nr 26) po wakacjach wiele

się zmieniło. Oddano do użytku windę
dla niepełnosprawnych dzięki czemu
placówka została pozbawiona barier
architektonicznych. Wyremontowano
świetlicę, pomalowano szatnię i 9 sal
lekcyjnych, wymieniono piec w toaletach. Obecnie, po wielkich inwestycjach budowlanych przeprowadzonych
w ostatnich latach (nowoczesna hala
sportowa i przedszkole), planowana
jest termomodernizacja całej szkoły.
– Nowy rok szkolny powitano z hukiem – relacjonuje dyrektor Mariusz
Wagiel.
Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszyło się przedszkole:
otwarto 5 oddziałów dla 125 dzieci (73
przyszło na zajęcia po raz pierwszy).
W tym miejscu warto wspomnieć, że
właśnie rusza „Akademia Rodzica”
prowadzona przez innowacyjne wychowawczynie, mająca na celu integrację
rodziców, dzieci i wychowawców poprzez: spotkania międzypokoleniowe,
ogniska, warsztaty praktyczne i pomoc
pedagogiczną dla rodziców.
Dużym powodzeniem cieszy się
także Szkoła Podstawowa nr 135 ze
względu na wysokie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej. Od września
utworzono więc dodatkowy oddział
klasy pierwszej i przyjęto w sumie 63
nowych uczniów (na 270).
Przyjazne warunki do nauki udało się stworzyć również w Gimnazjum
nr 26. W tym roku otwarto dwie klasy pierwsze liczące po 18 i 19 uczniów.
W jednej z nich znaleźli się uczniowie
o zainteresowaniach przyrodniczych,
zaś w drugim oddziale ci z zamiłowaniami turystyczno-sportowymi. Ponadto kontynuowany jest rozszerzony
program języka angielskiego w klasie
drugiej gimnazjum (5 godz. w tygodniu)
i innowacja „Bliżej mediów”. Uczniowie mogą się także dzielić swoimi pasjami i sukcesami w gazetce multimedialnej „Time News”, publikowanej na
stronie szkoły. Oferta kółek i zajęć pozalekcyjnych na nowy rok szkolny została zorganizowana zgodnie z zainteresowaniami uczniów. (Naukę w gimnazjum
pobiera w sumie 142).
W nowym roku szkolnym uczniom
i nauczycielom Rada Dzielnicy X życzy
wielu wspólnych przygód, satysfakcji
i sukcesów.
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Remont jak marzenie
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 3

utworzyć 2 klasy pierwsze, na prośbę
rodziców będą jednak 4.
Dzieje remontu
Z okien na pierwszym piętrze widać rozległy plac budowy. Betoniarki pracują tylko podczas przerw, żeby
nie przeszkadzać w nauce. Praca idzie
sprawnie, inspektor Marek Okoński
z ZEO przychodzi codziennie.
Pani dyrektor Tomczyk pokazuje
opasłe segregatory, pełne dokumentów,
ilustrujące drogę, jaką trzeba było odbyć, żeby rozpocząć przebudowę. Starania zaczęły się jeszcze w 2005 roku…
w 2007 powstała ekspertyza i 3 różne
projekty, ale przełom to rok 2013, kiedy zaangażowała się Rada Dzielnicy
X Swoszowice. – Chętnie przyłączyłem się do grona osób występujących
o realizację tej inwestycji – opowiada
radny Andrzej Jończyk. – Udało mi się
pozyskać wsparcie przewodniczącego Rady Dzielnicy X Macieja Nazimka i wspólnie podjęliśmy starania, aby
ideę rozbudowy spopularyzować w Radzie Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider cieszy się, że starania
dyrekcji, radnych i rodziców przynoszą
dziś oczekiwany efekt. – Początkowo
na remont mieliśmy przeznaczyć tylko

W Swoszowicach powstaje nowoczesna szkoła

1,5 mln – wspomina – ale udało
mi się przekonać
prezydenta Jacka Majchrowskiego, że kompleksowy remont, który
spełni oczekiwania dzieci i rodziców,
wykreuje
nową jakość dla
Krakowa. Współpraca Rady Miasta i Rady Dzielnicy zaowocowała
zgodą, zgoda buduje, w tym wy- Taras na dachu
padku szkołę.
W rezultacie starań wielu zaangażowanych ludzi projekt budowlany
wprowadzono do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i na początku tegorocznych wakacji rozpoczęto prace
ziemne.
Nowoczesna szkoła
W Swoszowicach powstaje nowoczesna szkoła. Wizualizacja projektu
wygląda wspaniale. Z lotu ptaka widać
czerwone dachy nowego skrzydła, zamykającego dziedziniec, świetliki, balkon, który kryje aulę. Wewnątrz będą
4 nowe sale lekcyjne, duża świetlica,

biblioteka, pokój nauczycielski, a dodatkowe wejście do budynku zapewni komfortowy wjazd niepełnosprawnym. Całość pokryje termoizolacja.
– Przebudowa i rozbudowa rozpoczęła się 28 lipca 2015 r. Umowny termin zakończenia robót to 30.06.2017
r. – mówi Marek Okoński, inspektor
ZEO. – Obecnie prowadzone są roboty
ziemne związane z wykopem pod budynek oraz prace ciesielsko-zbrojarskie fundamentów (wartość tegorocznych prac to 900 000 zł). W przyszłym
roku kosztem 2 200 000 zł prawdopodobnie uda się osiągnąć stan surowy. Przebudowa nie zakłóci pracy
w szkole.
SP 43 ma kadrę doskonale przygotowanych, wciąż podnoszących swe
kwalifikacje pedagogów. Są wśród
nich terapeuci pedagogiczni, pedagog, psycholog, surdopedagog, logopedzi, specjaliści prowadzą gimnastykę korekcyjną, coaching i tutoring.
Realizowanych jest mnóstwo innowacji, a sprawdzian po klasie VI sytuuje
szkołę na najwyższej pozycji. Jedyną
bolączką były problemy remontowe.
Teraz – dzięki wysiłkom wielu ludzi –
udaje się realizować marzenia.
Jak napisała pierwsza nauczycielka Zofia Rutkowska, i dziś: „szkoła
jest 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”.
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Rajski
Klub
Na przełomie maja i czerwca w Rajskiej
Szkole powstał Uczniowski Klub Sportowy. Duchem sprawczym tej organizacji,
która zgromadziła do dziś niemal stuosobową grupę rodziców, dzieci i kibiców jest
rzesza rodziców, nauczycieli i trenerów
związanych z działalnością szkoły z ulicy Tuchowskiej, a także radny Dzielnicy X
Marcin Szewczyk – trener piłkarski, nauczyciel i społecznik.
– Pomysł stworzenia UKS-u wyszedł od rodziców – opowiada pan Marcin – którzy zwrócili się do szkoły, jako
do instytucji gwarantującej wysoką jakość pracy. Szkoła ma kadrę instruktorów, zapewnia bezpieczeństwo treningów, potrafi zorganizować cykliczne
zajęcia. UKS miał być i jest nowoczesnym klubem sportowym nastawionym
na dzieci i młodzież, bardzo potrzebnym w Dzielnicy X, szczególnie mieszkańcom Rajska, Kosocic i Soboniowic.
4 maja 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie UKS-u. Przy dużym wsparciu mecenasa Tadeusza Sułka sprawnie napisano statut
i już po dwóch tygodniach wpisano UKS do ewidencji uczniowskich


klubów sportowych, prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Krakowa.
1 czerwca, podczas obchodów Dnia
Dziecka, świętowano powołanie nowej
instytucji sportowej, z sekcjami piłki
nożnej, lekkoatletyki, siatkówki…
Od razu zapisało się 70 osób!
– W czerwcu odbyły się spotkania
inauguracyjno-organizacyjne – wspomina Marcin Szewczyk – z udziałem
m.in. Przewodniczącego Rady Dzielnicy X Macieja Nazimka, wiceprzewodniczącego Jana Mikuły oraz radnego Bogumiła Bani, którzy gorąco
poparli cały projekt. W przeddzień
uroczystości rodzice, zawodnicy i kibice klubu pojechali na wycieczkę integracyjną do Żegociny, w trakcie której zorganizowano wielomecz piłkarski
wszystkich kategorii wiekowych i grilla. Potem zwiedzili zamek w Nowym
Wiśniczu.
W klubie są obecnie cztery grupy piłkarskie (w różnym wieku), sekcja lekkoatletyczna, której członkowie pobiegną
już w tym roku w Maratonie Berlińskim!
Od października rusza sekcja siatkówki na nowoczesnym obiekcie Orła Piaski Wielkie, a w okresie zimowym odbędą się wyjazdy i szkolenia z zakresu
sportów zimowych, o które dopytuje już
ponad 30 zainteresowanych osób. W ramach sekcji partnerskich odbywać się
też będzie jazda konna.
– Jesteśmy otwarci na całe rodziny, dzieci, młodzież, dorosłych – dodaje Marcin Szewczyk. – Obecnie pracujemy, nad stworzeniem minicentrum

Ceremonia otwarcia. Od lewej Marcin Szewczyk, Aleksandra Najder – sekcja piłkarska
UKS-u, Tomasz Góra – prezes UKS-u, Piotr Szewczyk – sekretarz, Marek Goliński – prezes
Stowarzyszenia Rajska Szkoła oraz pierwszy honorowy członek klubu, obecnie czynnie
działający przy UKS

PAŹDZIERNIK 2015

Radny Jan Mikuła w imieniu Dzielnicy X
dokonuje pierwszego wpisu w kronice
UKS-u

treningowego w pobliżu szkoły –
z bramkami, siatkołapami, oświetleniem – które powinno ruszyć jeszcze na
jesieni. Chciałbym także w przyszłym
roku poddać rewitalizacji boisko szkolne, stwarzając nowoczesną bazę dla
wszystkich sekcji.
We wrześniu, dzięki sponsorom, zawodnicy zostali wyposażeni w wysokiej
klasy sprzęt sportowy: stroje treningowe i piłkarskie, a wkrótce dostaną także dresy i torby. – Otrzymaliśmy ponad
30 piłek, pachołki, daszki, drabinki –
wylicza Marcin Szewczyk. Wsparcia
udzieliła również Rada Dzielnicy X
blisko 2 tys. zł przeznaczając na pomoc w funkcjonowaniu UKS Rajsko.
Widać, że klub był na terenie dzielnicy naprawdę potrzebny.
– Całość pracy to oczywiście spory wysiłek grupy osób, na czele z Tomaszem Górą, prezesem UKS-u,
prywatnie przedsiębiorcą z branży
gastronomicznej, Marcinem Batko,
wiceprezesem, lekkoatletą, maratończykiem, koordynatorem sekcji LA ,
Józefem Kostrzem, wiceprezesem,
byłym piłkarzem i działaczem sportowym, Ewą Górecką-Pletnia, dyrektorką Rajskiej Szkoły, Piotrem Szewczykiem – znanym w krakowskim
środowisku trenerem piłkarskim, menedżerem sportu, a prywatnie moim
ojcem, który skoordynował i koordynuje pracę UKS-u. Tę silną grupę uzupełnili kolejni rodzice: Joanna Najder
i Piotr Kaczmarczyk tworzący komisję rewizyjną. Wszyscy pracujemy
nad tym, aby UKS stał się wzorem dla
krakowskich podmiotów sportowych –
podsumowuje radny Szewczyk.
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Budżet
obywatelski
2015

Rozmowa z Angeliką Kuczaj, radną Dzielnicy X z osiedla Opatkowice, przewodniczącą
Komisji Budżetu Obywatelskiego
– Czym jest budżet obywatelski?
Narzędziem, dzięki któremu ludzie
mogą dokonywać zmian w swoim otoczeniu, czy formą sąsiedzkiej zabawy?
– Budżet obywatelski daje mieszkańcom dzielnicy możliwość decydowania o wykorzystaniu części lokalnego budżetu na zadania, które uważają
za ważne i potrzebne. Jest świetnym
narzędziem edukacji o samorządzie
i sposobem na integrację lokalnych
społeczności.
– Jaką kwotę Rada Dzielnicy X
przeznaczyła w tym roku na budżet
obywatelski?
– W sumie 200 tysięcy złotych. 100
tys. do wykorzystania w 2015 r. i 100
tys. w roku 2016.
– Jak mieszkańcy dzielnicy podzielili pieniądze?
– Mieszkańcy złożyli 8 projektów,
z których pod głosowanie zakwalifikowało się 7. Pięć zwycięskich projektów,
z największą liczbą głosów, będzie realizowanych w latach 2015 i 2016.
– Najbardziej cieszą się chyba mieszkańcy ulicy Petrażyckiego
w Opatkowicach…
– Tak, to dobry przykład na specyfikę budżetu obywatelskiego. Ciąg
ulic Taklińskiego i Petrażyckiego ma
chodnik tylko z jednej strony, tymczasem dookoła wyrosły spore osiedla
i zabrakło dojścia do przystanku autobusowego, pojawiła się więc nowa
potrzeba. Gdyby Rada Dzielnicy miała decydować o tej inwestycji, to nie
nadałaby jej znaczenia priorytetowego, bo mamy w okolicy wiele ulic pozbawionych w ogóle chodnika. Jednak
mieszkańcy napisali projekt, uzgodnili go z ZIKiT-em, zorganizowali akcję
promocyjną i wygrali. Bardzo kibicowałam temu projektowi, cieszę się, że
zwyciężył w całej Dzielnicy X. To inwestycja za 35 tys. zł, która zostanie
zrealizowana w 2016 roku.
– Proszę opowiedzieć o pozostałych
projektach.
– „Biblioteka dla Ciebie i bliżej Ciebie” zakłada zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla biblioteki
w Swoszowicach, organizację spotkań
autorskich, przedstawień teatralnych

dla dzieci, warsztatów artystycznoplastycznych i spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki dla seniorów. Ten projekt, o wartości 10 tys. zł, zgłosili czytelnicy. Kolejny, który uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich
zgłoszonych, to renowacja ogródka
jordanowskiego Przedszkola nr 145
w Opatkowicach. Rada Rodziców zaproponowała wymianę podłoża trawiastego na poliuretanowe. Obecne podłoże trawiaste ma liczne nierówności pod
urządzeniami zabawowymi. Remont
jest drogi, wynosi 67 600 zł, ale chodzi
o bezpieczeństwo dzieci. Oba przedsięwzięcia zostaną zrealizowane jeszcze
w tym roku.
– Część pieniędzy trafi także do
szkół.
– Tak. W latach 2015 i 2016 uczniowie z SP 135, Gimnazjum nr 26 oraz
Przedszkola nr 136 we Wróblowicach
otrzymają bezpłatnie wodę z ogólnodostępnych dystrybutorów, a trzy szkoły
w Dzielnicy X dodatkowe środki finansowe do wykorzystania ze Wspólnego
Projektu Edukacyjnego. W ten sposób
na Kliny trafi 50 tys. zł, do Swoszowic
20, a do Opatkowic 10. Podział środków jest uzależniony od liczby dzieci
w placówce.
– Jaki jest kalendarz procedowania
budżetu obywatelskiego?
– Zawsze w styczniu Rada Dzielnicy planuje kwotę, jaką przeznaczy na
ten cel. W lutym i marcu radni z komisji budżetu obywatelskiego prowadzą konsultacje społeczne. W tym
roku spotykałam się z mieszkańcami
w świetlicy OSS Opatkowianka, zapraszałam ekspertów, m.in. pracowników
ZIKiT-u i Urzędu Miasta. Mieszkańcy
przychodzili, dyskutowali o lokalnych
potrzebach, angażowali się w projektowanie zmian, liczyli środki – pomysłów
było bardzo wiele.
– Ale same dyskusje nie wystarczą, ktoś musi podpisać się pod projektem i konsultować go z odpowiednimi agendami miasta.
– Oczywiście. Żeby zgłosić projekt,
trzeba ustalić, czy jest możliwy do realizacji. Czy inwestycja dokonuje się
na gruncie gminnym, jakie są koszty

projektowe, wykonawstwa… dlatego
z grupy inicjatorów zawsze trzeba wybrać kogoś, kto robi uzgodnienia z merytorycznymi jednostkami UMK. Dzięki temu mieszkańcy dowiadują się,
jakie są obowiązujące przepisy i koszty prac. Wszystkie procedury weryfikacyjne trwają do końca marca.
– A potem, w czerwcu, następuje
głosowanie. Czy Państwo, jako radni,
prowadzili kampanię?
– Rozmawiałam z księdzem proboszczem, lokalnymi środowiskami
i organizacjami, sklepikami i punktami fryzjerskimi, rozklejano ulotki.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w promocję budżetu
obywatelskiego.
Ile osób oddało głos w Dzielnicy X?
– Tego do końca nie wiemy, bo duża
część osób głosuje internetowo przez
portal Urzędu Miasta. Głosów oddanych na kartach papierowych było 333,
ale zdecydowana większość mieszkańców korzystała z techniki elektronicznej. Wyniki całościowe podaje UMK.
– Jest Pani zadowolona z rezultatów?
– Tak i bardzo dziękuję wszystkim
radnym z Komisji Budżetu Obywatelskiego za kolosalną pracę: pani radnej
Agnieszce Pogoda-Tota (Kliny), panu
radnemu Marcinowi Szewczykowi
(Wróblowice), panu radnemu Dariuszowi Rejkowi (Jugowice). Rezultat
pokazuje, że było warto. To świetna
okazja, żeby mieszkańcy zrobili coś
dla siebie. Mam nadzieję, że kolejna
edycja budżetu obywatelskiego będzie
jeszcze bardziej udana.
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Dźwiganie Małopolski
Rozmowa z Grzegorzem Lipcem, radnym Województwa
Małopolskiego, przewodniczącym Małopolskiej Platformy
Obywatelskiej
– Jest Pan od urodzenia związany z Kra–
kowem.
– To moje ukochane miasto. Dzieciństwo spędziłem przy Łobzowskiej,
tu chodziłem do szkół, kończyłem studia. Teraz mieszkam na Żabińcu, między Prądnikami. Sporo czasu poświęciłem pracy dla Krakowa…
– Zna Pan lokalne problemy: korki na
drogach, zanieczyszczone powietrze…
– Wszystkim doskwiera niewydolność transportu publicznego, czego
skutkiem są zakorkowane ulice w godzinach szczytu. Dlatego, wraz z Sejmikiem Województwa Małopolskiego,
przyjęliśmy Plan Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Województwie Małopolskim.
Plan, który ma za zadanie usprawnić
poruszanie się po miastach Małopolski. Chcę też kontynuować pracę nad
Szybką Koleją Aglomeracyjną w mieście. Wymaga to m.in. modernizacji
sieci kolejowych, przystanków, zakupu taborów. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego, skąd
można zaczerpnąć 1,6 mld zł, mamy
realną szansę usprawnić ten system.
Natomiast zanieczyszczone powietrze
pozostaje problemem.
– Swoszowice zmagają się ze
smogiem…
– Wiem, bo jako radny Sejmiku, od
lat wspieram walkę ze smogiem. Chcę
nadal zabiegać o poprawę jakości powietrza m.in. poprzez wprowadzanie większej ilości hybrydowych autobusów, rozbudowę sieci rowerowej,
zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do miasta.
– Pan, jako radny, wspiera te działania, ale korki na ulicach wynikają także z braku północnej i wschodniej obwodnicy miasta, a tutaj zmiany nie
zależą już od Sejmiku.
– Budowa wschodniej obwodnicy już
się rozpoczęła, ale faktycznie, Sejmik
nie podejmuje wielkich projektów infrastrukturalnych, to domena rządu. Natomiast może pomóc w tym, co zaczął już
robić w poprzedniej kadencji – w walce
o czyste powietrze. To właśnie w Sejmiku zapadła decyzja o wprowadzeniu

zakazu palenia węglem od 2018 roku.
Ewenement na skalę kraju!
– Proszę wymienić inne sukcesy Sejmiku.
– W Krakowie powstały Cricoteka na Zabłociu, promująca m.in. sztukę Tadeusza Kantora, oraz Małopolski
Ogród Sztuki przy ul. Rajskiej. Wszystkim polecam nową siedzibę Teatru
Witkacego w Zakopanem, a przy okazji
zachęcam do odwiedzenia obiektów położonych na Szlaku Architektury Drewnianej, którą nie tylko udało się zachować, ale jest także obecnie odnawiana.
Ponadto zbudowano np. nową siedzibę
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego na Wzgórzach Krzesławickich, nowe
oddziały w Centrum Rehabilitacji przy
ul. Modrzewiowej. Połowa krakowskich
szpitali i teatrów jest zarządzana przez
Urząd Marszałkowski i nasz Sejmik
– np. Teatr im. Juliusza Słowackiego,
Szpitale Rydygiera i Jana Pawła II.
Wspomagamy także małopolskie
gminy w realizacji programów sportowych dla dzieci i młodzieży – ucząc jeździć na nartach w programie „Jeżdżę
z głową”, pływania, w programie „Już
pływam”, czy innych sportów na współfinansowanych przez Sejmik Orlikach.
Realizujemy wiele projektów skupionych na rozwoju przedsiębiorczości, prowadzonych przez Małopolską
Agencję Rozwoju Regionalnego, która
przeznacza olbrzymie środki na rozwój
nowych firm, działają klastry przedsiębiorczości. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pomaga tworzyć nowe
miejsca pracy i pozwala na aktywizację
rynku pracy. Sprawnie działa też Wojewódzki Urząd Pracy, podlegający w dużej mierze pod Urząd Marszałkowski,
który pomaga nie tylko ludziom młodym, świeżo upieczonym absolwentom,
ale także tym, którzy zostali bez pracy
w wieku mocno dojrzałym, w uzyskiwaniu umiejętności poszukiwanych na rynku. Dzięki szkoleniom i kursom mogą się
przekwalifikować, zdobyć uprawnienia
lub zmienić zawód na taki, który daje
szansę zatrudnienia.
– To faktycznie pomaga?
– Wielu osobom. Pamiętam, jak
rok temu szukałem przez 8 miesięcy

Grzegorz Lipiec – urodzony w 1971
roku w Krakowie, syn krakowskiej poetki
i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lider Małopolskiej Platformy Obywatelskiej
RP, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Rady Społecznej Szpitala Okulistycznego w Krakowie-Witkowicach. Tata Kuby i Oriany. Lubi
podróżować. Wolne chwile spędza w górach.
Jest wielkim fanem „Gwiezdnych wojen”.
elektryka z uprawnieniami budowlanymi do pracy w mojej firmie. I nie
mogłem znaleźć nikogo, udało mi się
dopiero w Olsztynie. Po prostu, mimo
że w Krakowie jest niewielkie, sześcioprocentowe bezrobocie, wiele firm poszukuje konkretnych fachowców.
Z drugiej strony ważne, jak ta praca
jest opłacana.
– Pod koniec czerwca w Krakowie
mieszkańcy po raz drugi głosowali
nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Czy to prawda, że
wkrótce możliwości zgłaszania i wyboru projektów będziemy mieli także na
poziomie województwa?
– Budżet obywatelski to doskonały
pomysł. Wiem, że wiele krakowskich
projektów, które zyskały dofinansowanie w zeszłym roku, jest jeszcze na etapie uruchamiania, ale osobiście jestem
wielkim fanem sekundników przy skręcie z alei 29 Listopada w ul. Żmujdzką.
Taki pomysł na obywatelską aktywność
warto rozpowszechniać, dlatego byłem
pomysłodawcą wprowadzenia Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Planujemy, aby w 2016 roku mieszkańcy
Małopolski, w tym i Krakowa, mogli
głosować na konkretne projekty, które
sami będą zgłaszać. Region zostanie podzielony na parę mniejszych okręgów,
a jednym z nich będzie Krakowski Obszar Metropolitalny, co pozwoli na realizację wspólnych projektów np. przez
władze Krakowa i gmin ościennych.
ROZMAWIAŁ: MATEUSZ DRÓŻDŻ

