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Głos

Przewodniczącego

Szanowni Państwo,

Zbliża się koniec roku – to
właściwa chwila na podsumowanie efektów naszej całorocznej pracy. Rok 2015 obfitował w wiele bardzo dużych
inwestycji – budowaliśmy drogi i place zabaw, remontowaliśmy szkoły i przedszkola, kontynuowaliśmy rewitalizację
fortu. Był to też czas realizowania wielu projektów na rzecz
kultury oraz rekreacji i sportu.
W przyszłym roku nadal będziemy konsekwentnie wcielać w życie zasadę kumulacji
środków finansowych – pozwoli nam to skutecznie prowadzić
kolejne inwestycje. Dla naszej
Dzielnicy X rok 2016 zapowiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie niż obecny!
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2015 – Jugowice
W mijającym roku radni z Jugowic:
Anna Żurad i Dariusz Rejek skoncentrowali swą pracę głównie na remontach dróg.
Wykonano chodnik przy nowym odcinku ulicy Armii Kraków (od ul. Kustronia aż do kościoła), co poprawiło
bezpieczeństwo pieszych. W związku ze wzmożonym ruchem drogowym
w tym rejonie zamontowano także odpowiednie znaki na skrzyżowaniu ulic
Szylinga oraz Szumca, dwa progi zwalniające w pobliżu szkoły przy ul. Armii
Kraków i na ulicy Szylinga.
Bardzo potrzebną inwestycją było
położenie dywanika asfaltowego na
ulicy Bieszczadzkiej (34 000 zł). Początkowo remontowana miała być
także ul. Jasielska, jednak w związku
z planowaną przez MPWiK  wymianą  
rur azbestowych remont nawierzchni
przeniesiono na rok przyszły.
Pod czujnym okiem radnych pozostaje również lokalna oświata. W filii
Szkoły Podstawowej nr 97 na ulicy Armii Kraków została wymieniona   stolarka okienna (15 tys. z budżetu Rady
Dzielnicy). Została  również zakończona budowa przyszkolnego placu zabaw
dostępnego w godzinach otwarcia szkoły dla młodszych dzieci mieszkających

na osiedlu. Mimo niewielkiej powierzchni udało się zamontować wiele urządzeń na bezpiecznym podłożu.
Projekt ten wygrał w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego w naszej
dzielnicy.
Po rocznej działalności na rzecz
osiedla radni Anna Żurad i Dariusz
Rejek w celu poznania potrzeb i pomysłów mieszkańców, przy współpracy
z Biurem Inicjatyw Społecznych, opracowali ankietę i 24.11.2015 r. omówili
jej wyniki z mieszkańcami. W ten sposób wypracowano najpilniejsze zadania dla całego osiedla. Za priorytetowe
problemy uznano: nadmierne obciążenie ruchem samochodowym, zanieczyszczenie powietrza spowodowane
paleniem   w piecach niskiej jakości
węglem i śmieciami, zły stan chodników, kanalizacji burzowej i organizacji
ruchu na ulicy Jugowickiej.
Podczas zebrania utworzono trzy
grupy robocze mieszkańców mających zająć się poszczególnymi tematami. W celu łatwiejszej współpracy
został utworzony na FB profil „Jugowice”. Planowane są cykliczne spotkania mieszkańców i grup tematycznych.
Radni zapraszają wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

PS. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu
wielu radości w rodzinnym gronie, a w Nowym, 2016 Roku,
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń!
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
www.maciejnazimek.com
maciejnazimek@op.pl

Nowy chodnik na ul. Armii Kraków i dywanik asfaltowy na ul. Bieszczadzkiej w Jugowicach,
to nie wszystko…
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2015 – Kliny

Nowa droga do osiedla przy ul. Mieczykowej i poszerzenie ul. Profesora Bartla to dwa największe hity inwestycyjne na Klinach w 2015 roku.

Rada Dzielnicy X, określając
u schyłku ubiegłego roku swoje priorytety, ustaliła, że najważniejszymi zadaniami w 2015 r. będą poprawa lokalnej infrastruktury drogowej, warunków
funkcjonowania placówek oświatowych, troska o sport, rekreację i kulturę. Pod tymi hasłami kryje się poważne zaangażowanie radnych, 2 341 509 zł
wydanych z pożytkiem z dzielnicowego budżetu oraz długa lista zadań sfinansowanych dzięki współpracy Rady
Dzielnicy X z Radą Miasta Krakowa,
jej przewodniczącym i prezydentem
miasta.
Przykładami takich działań są dwa
tegoroczne hity inwestycyjne: nowa
droga do osiedla przy ul. Mieczykowej
i poszerzenie ul. Bartla.
Jak pamiętamy, nowoczesna ulica
łącząca ul. Mieczykową z ul. Krygowskiego powstawała przez 10 miesięcy.
Jej budowa obfitowała w przeszkody,
trudności prawne, pogodowe, a nawet
historyczne, jeśli wspomnieć o zatrzymaniu prac z powodu znalezienia niewybuchu artyleryjskiego. Efekt był jednak
wart zachodu – powstała skanalizowana, oświetlona jezdnia (380 m x 6 m)
z chodnikami, schodami i pochylniami
dla niepełnosprawnych, która znacząco
poprawiła płynność ruchu w tej części
Klinów – dobrze komunikując ją z resztą osiedla. Koszt inwestycji – 2 miliony
złotych z budżetu miejskiego – daje wyobrażenie o skali przedsięwzięcia.

Idąc za ciosem, zawalczono o poszerzenie leżącej po sąsiedzku ulicy Profesora Bartla, kolejnego wąskiego gardła
w tej części Klinów. – Wywiązując się
z obietnicy przedwyborczej, zabiegałem
o dodatkowy milion z budżetu miasta na
rok 2015 – wspomina Maciej Nazimek.
– Dopiąłem swego: droga poszerzona –
dotrzymałem słowa.
W wyniku przebudowy zyskaliśmy bardziej wytrzymałą, szeroką
na 6,5 metra jezdnię, zniknęły także
problemy z mijaniem się autobusów.
Cena inwestycji wyniosła 674 000 zł
i trzeba przyznać, że przeprowadzono
ją ekspresowo.
Z efektów współpracy cieszy się
wspierający liczne remonty w Dzielnicy
X przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider. – Na sukcesie zaważyła dobra współpraca radnych z Klinów
i miasta, z moim udziałem, dzięki czemu udało się przekonać prezydenta
Jacka Majchrowskiego do zwiększenia środków. Zadecydowała aktywność
wnioskodawców, którzy nie tylko zabiegali o przebudowę, ale pilnowali wszystkich etapów inwestycji. Mam nadzieję,
że modernizacja ul. Borkowskiej, która
znalazła się już w Wieloletnim Programie Finansowym, ostatecznie rozwiąże
problemy z dobrym dojazdem do Klinów.
W ciągu roku 2015 wiele zmienia
się w lokalnej infrastrukturze. Z inicjatywy radnego Tadeusza Murzyna rozpoczyna się kolejny remont ul. Narvik.

– W bieżącym roku (kosztem 6400 zł) wykonano projekt techniczny kanalizacji
deszczowej na odcinku pomiędzy ul. Zawiszy a ul. Forteczną. Realizacja tej inwestycji nastąpi w przyszłym roku wraz
z remontem chodników i nawierzchni –
zapewnia radny.
Dzięki staraniom Tadeusza Murzyna mała, zagubiona w okolicach fortu ul.
Kadłubka – z nieprzejezdnej i utwardzonej tylko miejscowo, stała się ulicą pełną
gębą i będzie służyć mieszkańcom wiele
lat. Wykonano także dywanik asfaltowy
(tzw. nakładkę) na odcinku ul. Zawiszy
– pomiędzy ul. Forteczną a ul. Narvik,
wraz z uzupełnieniem brakujących odcinków chodnika oraz remontem nawierzchni i odwodnienia dojazdów (sięgaczy) do parkingu wewnętrznego przy
Centrum Handlowym, w czym pomagał
radny Wojciech Liszka. Koszt inwestycji
wyniósł 123 372 zł, całość sfinansowała
Rada Dzielnicy X.
Największy hit Tadeusza Murzyna,
przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Ochrony Zabytków Rady Dzielnicy X, zobaczymy jednak dopiero za
kilka lat. Myślę o rewitalizacji Fortu nr
52 Borek, jednego z najcenniejszych zabytków fortyfikacji i, szerzej, inżynierii,
w Polsce południowej. W latach minionych z inicjatywy radnych odblokowano kanalizację deszczową, zainwestowano w pielęgnację zieleni i w oświetlenie.
W tym roku zakończono budowę jedenastoelementowego dachu, co pozwoliło
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Dzięki staraniom m.in. Tadeusza Murzyna, Fort nr 52 Borek został przykryty jedenastoelementowym dachem. Wiele ulic w sąsiedztwie
pokryły asfaltowe dywaniki.

zabezpieczyć budynek. – Dzięki zaangażowaniu przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera i przychylności prezydenta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego udało się wprowadzić
remont fortu, jako siedziby miejskich
jednostek kultury, do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa. Na
najbliższe dwa lata pozyskaliśmy z budżetu miasta na dalsze prace 3 miliony
200 tys. zł – mówi przewodniczący Nazimek. – Liczę, że jak dotychczas wesprze nas również SKOZK. Są i nadzieje
związane z wnioskiem o unijną dotację
– dodaje radny Murzyn. Jeśli ten wniosek przejdzie, Klub Kultury Kliny, Biblioteka Polskiej Piosenki, sala widowiskowa, kawiarnia, otoczone starym
parkiem, poprzecinanym ścieżkami
edukacyjnymi, już za parę lat zaproszą
mieszkańców.
Z wysokości fortu możemy zobaczyć
wiele odremontowanych ulic. Ul. Wichrowa stanowi jeden z głównych traktów komunikacyjnych w północnej części Klinów, zarówno do parku, jak i do
pobliskich sklepów. Z inicjatywy radnej Agnieszki Pogody – Toty stara nawierzchnia doczekała się wymiany na
odcinku od ul. Skrzetuskiego do parku Maćka i Doroty. Zamontowano szykany spowalniające ruch i wymieniono

krawężniki. Remont, z budżetu Rady
Dzielnicy, kosztował 104 186 zł.
Również dzięki staraniom radnej
zamontowano progi zwalniające na pozbawionej chodników ulicy Pustynnej
(5 000 zł), którą dzieci chodzą do parku
i Szkoły Podstawowej nr 97.
Ulica Skrzetuskiego biegnie w kierunku parku Maćka i Doroty, do szkoły, kościoła, centrum handlowego. Pierwotna nawierzchnia powstała tu jeszcze
w latach osiemdziesiątych, była spękana i dziurawa. Dzięki staraniom radnego Balickiego,  kosztem 62 600 zł,  położono dywanik asfaltowy na odcinku od
ul. Wichrowej do ul. Fałęckiej. Radny,
likwidując wieloletnie zapóźnienia, doprowadził także do wymiany chodnika między Skrzetuskiego a Szmaragdową i ustawienia pojemników na śmieci.
Całość sfinansowano z budżetu Rady
Dzielnicy X (kosztem 21 739,77 zł).
Troska o infrastrukturę szkolną, edukację, a także place zabaw dla dzieci jest
na Klinach standardem. W październiku, na wniosek przewodniczącego Nazimka Rada Dzielnicy X pozytywnie
zaopiniowała lokalizację nowej szkoły
między pętlą autobusową Pod Fortem
a kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. bpa Albina Małysiaka. Obecnie powstaje wstępna dokumentacja

projektowa (tzw. koncepcja architektoniczna szkoły), rozpoczynają się prace
związane z inwentaryzacją dendrologiczną, później zostaną złożone wnioski
do dysponentów mediów. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowane jest na rok 2016. Przy szkole mają
powstać: przedszkole, kuchnia z jadalnią, hala sportowa, boisko i plac zabaw.
Na Klinach, przy ul. Kobierzyńskiej jest prowadzona kolejna duża
inwestycja – budowa przedszkola samorządowego. Właśnie zostało wydane pozwolenie na budowę tego obiektu (przedszkole z kuchnią, plac zabaw
i parking).
W roku 2015 tradycyjnie już dofinansowano SP 97, która jest placówką powszechnie lubianą i zasłużoną, bo wychowała już kilka pokoleń
mieszkańców Klinów. Znana z sukcesów sportowych jest także areną dorocznych międzyszkolnych mistrzostw,
w których uczestniczą młodzi sportowcy ze wszystkich szkół podstawowych
z terenu Dzielnicy X. Rada pokrywa
koszty organizacji tej imprezy.
Podstawówka z ul. dr. Judyma pod
koniec ubiegłego roku, staraniem przewodniczącego, otrzymała plac z ławkami, miejsce do zabaw dla dzieci,

Nowa szkoła ma powstać na łąkach w pobliżu kościoła przy ul. bpa Albina Małysiaka. Na łące przy ul. Babińskiego, w zachodniej części
Klinów, wkrótce powstanie przedszkole samorządowe.
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W parku Maćka i Doroty wybudowano plac zabaw Smoczy Skwer. Klub Kultury Kliny wciąż poszerza swoją ofertę dla mieszkańców.

wyposażone w sztuczną nawierzchnię
i chodnik, gdzie młodzież przebywająca w świetlicy może spędzać przerwy.
Radni angażują się również w walkę
z wilgocią, prawdziwą zmorą tego budynku. W tym roku, staraniem Wojciecha Liszki, za 102 tys. zł zmodernizowano kanalizację deszczową, uszczelniono
dach (18 350 zł) i wyremontowano strop
w kotłowni. Radny Liszka zabiegał także o remont szkolnych toalet, niezbędny
wobec perspektywy podejmowania pielgrzymów, którzy przybędą na Światowe
Dni Młodzieży w 2016 r. (6 tys. zł). Korzyść odniosą jednak przede wszystkim
uczniowie.
Jak zawsze radni pamiętali o potrzebach najmłodszych. Oczkiem w głowie
przewodniczącego Macieja Nazimka
jest budowa placu zabaw przy ul. Korpala (przy lasku). Ukończony został
I etap tej inwestycji – zamontowano
huśtawki wagowe, karuzelę i domek.
Koszt całości wyniósł 20 000 zł. Ale jest
to tylko malutki fragment powstającego placu…
Drugi etap przyniesie montaż wielu
fantastycznych urządzeń (duże ścianki
i kostki wspinaczkowe, linarium, zjeżdżalnie, huśtawki kubełkowe dla najmłodszych i z normalnymi siedziskami
dla starszych, bocianie gniazdo, ruchome i stabilne równoważnie, karuzela,
zestaw z rurą strażacką i absolutny hit:
zjazd linowy (tzw. tyrolka) z odbijakiem
– wszystko to powstanie w roku 2016,
kosztem ok. 300 000 zł. Jak dotychczas
przyjęto zgłoszenie robót budowlanych,
a realizatorem zadania ma być Zarząd
Zieleni Miejskiej. Wiadomo też, że są
już pieniądze na etap trzeci rozbudowy
placu (250 tys. w roku 2017).
Wspólnym wysiłkiem radnych Pogody-Toty, Nazimka i Murzyna na Klinach
powstał też drugi plac zabaw – Smoczy Skwer w parku Maćka i Doroty. Budowa Smoczych Skwerów to program

ogólnokrakowski, finansowany z budżetu miasta. Zagospodarowanie terenu polega na montażu 15 urządzeń zabawowych i 5 urządzeń fitness, wykonaniu
ogrodzenia, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu bezpiecznych nawierzchni.
Na wsparcie Rady Dzielnicy, także
finansowe, mogą liczyć również cztery
kluby kultury, filie Domu Kultury „Podgórze”. Najmłodszym  z nich jest Klub  
Kultury Kliny, który funkcjonuje w przyziemiu kościoła na Klinach-Zaciszu,
w pomieszczeniach użyczonych przez
parafię pw. św. Rafała Kalinowskiego.
KKK działa od września 2013 r.
i zdążył się już zakorzenić w lokalnej
społeczności. Służy mieszkańcom, prowadząc różnego rodzaju zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dużą popularnością cieszą się
odbywające się w placówce przy ul. bpa
A. Małysiaka koncerty, warsztaty artystyczne, wystawy, spektakle teatralne
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 97,
spotkania z podróżnikami z cyklu „Kliny bliżej świata” itp. Prawdziwe tłumy
ściągają na doroczny piknik „Kliny dla
rodziny”, wypełniający swoim bogatym
programem jedno z niedzielnych popołudni i wieczorów.
W okresie wakacji i ferii zimowych
Klub Kultury Kliny organizuje dla dzieci akcje „Lato” i „Zima”. Jest także gospodarzem wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym. To tutaj odbywają się
rokrocznie mistrzostwa Dzielnicy X
w szachach. To tutaj na grudzień 2015
r. zaplanowano „LemFest, czyli weekend ze Stanisławem Lemem”, z ciekawymi imprezami, upamiętniającymi
postać znakomitego pisarza, filozofa
i futurologa, najsłynniejszego mieszkańca Klinów.
Klubem Kultury Kliny kieruje Adam
Rymont, od roku radny Dzielnicy X.
Warto dodać, że to z jego inicjatywy,
z myślą o mieszkańcach Dzielnicy X,

organizowane są niedzielne rodzinne
spacery z przewodnikiem po Krakowie.
Regularnie uczestniczące w nich dzieci otrzymują odznaki Młodego Znawcy
Krakowa. Koszty wycieczek, układających się w cykl „Poznaj swoje miasto”, pokrywa ze swojego budżetu Rada
Dzielnicy X.      
Jako osobne zjawisko – z pogranicza
kultury i działalności społecznej – potraktować należy radnego Waldemara
Domańskiego. Jego domeną jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.
Duży, wykraczający poza granice kraju,
rozgłos medialny zyskała zainicjowana
przez niego akcja walki z bazgrołami na
murach. Przyniosła też realne skutki –
ze ścian budynków (m.in.) na Klinach
zniknęły pokrywające je wulgarne napisy i obsceniczne rysunki.
Ponad 100 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez Waldemara Domańskiego, a współfinansowanym przez
Dzielnicę X, Pikniku Sąsiedzkim. Na
jego aktywności skorzystali także konsumenci barów mlecznych, którzy otrzymali od państwa potrawy z solą i przyprawami oraz… ptaki, a to z racji mocno
rozpropagowanej przez radnego akcji
wieszania budek lęgowych.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, w uznaniu zasług Waldemara Domańskiego, jako twórcy Biblioteki
Polskiej Piosenki, a także pomysłodawcy i współorganizatora sławnych w całej Polsce Lekcji Śpiewania (odbyło się
ich już ponad 50) odznaczył go medalem
Honoris Gratia. Domański otrzymał także Srebrny Krzyż Zasługi od Lecha Kaczyńskiego i Nagrodę z Okazji  25-lecia
Samorządności w Polsce od Bronisława
Komorowskiego.  Do historii – nie tylko
muzyki! przejdzie zorganizowana przez
niego akcja odzyskania od rządu Bawarii praw autorskich do polskiej pieśni
patriotycznej „Czerwone maki na Monte Cassino”.

6 | dziesiątka | nr 5 (29)



grudzień 2015

2015 – Swoszowice
Przegląd wydarzeń w Swoszowicach
zacznijmy od kompleksowej przebudowy ul. Myślenickiej, strategicznej arterii tego osiedla, która podlegnie wkrótce pełnej modernizacji na odcinku od
ul. Warszewicza do ul. Niewodniczańskiego. Nowa droga otrzyma jezdnię
o zmienionym w niektórych miejscach
przebiegu, obustronne chodniki i kanalizację. Zostaną przebudowane skrzyżowania, powstaną zatoki autobusowe
i odpowiednio zaprojektowane zjazdy
z posesji. Będzie też nowe oświetlenie.
Decyzja o realizacji tej od dawna
oczekiwanej, a jednocześnie kosztownej inwestycji (na ten cel w budżecie
miasta zarezerwowano 28,5 mln zł)
stanowi uwieńczenie długich starań
radnego Andrzeja Jończyka, inicjatora
i współorganizatora spotkań mieszkańców z przewodniczącym Rady Miasta
Krakowa Bogusławem Kośmiderem,
przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa i projektantami.
Jak na razie wykonano wiele czynności niewidocznych dla mieszkańców:
wszczęto postępowanie w sprawie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID). Wydano pozwolenie
wodnoprawne dla przebudowy rowów,
przepustów i wlotów cieków, zaktualizowano wypisy i wyrysy geodezyjne. Rozpisania przetargu i rozpoczęcia prac możemy się spodziewać już
w roku przyszłym.

Drugą bardzo ważną inwestycją
w Swoszowicach jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43. Jak wiadomo,
placówka ta ma co prawda ciekawą,
ponad 130-letnią historię, ale ma też
problemy spowodowane ciasnotą.
O realizację kompleksowego remontu szkoły obok dyr. Ewy Tomczyk
i rodziców uczniów zabiegał radny Andrzej Jończyk. Gdy udało mu się pozyskać wsparcie przewodniczącego Rady
Dzielnicy X Macieja Nazimka i przewodniczącego RMK Kośmidera, inwestycję wprowadzono do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.
Dzięki temu powstaje nowoczesna
szkoła. Na projekcie 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. Obecnie trwają prace ziemne, w przyszłym
roku nowe skrzydło osiągnie stan surowy. Umowny termin zakończenia robót to 30.06.2017 r. Koszt: 3 960 772 zł.
Z inicjatywy radnego Jończyka ruszył także   proces modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Merkuriusza Polskiego, w którym znajduje
się  Przedszkole Samorządowe nr 132.
Na początek, kosztem 9 tys. zł, został wykonany projekt modernizacji

i wentylacji kuchni. Przedszkole jeszcze w tym roku otrzyma instalację odprowadzającą wody opadowe (32 tys.
z budżetu RD i 10 tys. z budżetu miejskiego), które dotychczas przenikały z rynien do gruntu i niszczyły fundamenty. Instalacja jest niezbędna,
szczególnie w kontekście oczekiwanego sfinansowania ze SKOZK oraz budżetu miejskiego   remontu elewacji,
fragmentu dachu oraz izolacji fundamentów, o co radni Andrzej Jończyk
i Tadeusz Murzyn z Klinów zabiegają we współpracy z dyr. Anną Piasecką od początku 2015 r. Także z inicjatywy tego pierwszego RD uchwaliła
przyznanie 10 tys. zł. na zakup nowości książkowych, audiobooków,  mebli,
komputera i drukarki dla filii Biblioteki Publicznej przy ul. Chałubińskiego.
To jeszcze nie wszystko. Kosztem
14 tys. zł. wykonano projekty oświetlenia dla dwóch odcinków ul. Siarczki
(realizacja w 2016 r.), udrożniono stumetrowy odcinek rowu położonego na
tyłach posesji przy ul. Chałubińskiego, który powodował od wielu lat zalewanie ogrodów, zlikwidowano wyciek
wód gruntowych na skrzyżowaniu ulic
Warszewicza i Niedźwiedziny, będącego w sezonie zimowym przyczyną złamań kończyn i poślizgów pojazdów. Są
to rezultaty realizacji postulatów zgłaszanych przez mieszkańców podczas
dyżurów radnego Jończyka.

Przedszkole Samorządowe nr 132 jeszcze w tym roku otrzyma instalację odprowadzającą wody opadowe. Rozbudowa SP 43 zakończy się
w roku 2017.
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2015 – Wróblowice
We Wróblowicach mieści się wyjątkowy w skali całego Krakowa kompleks dydaktyczno-opiekuńczy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35.
W jego skład wchodzą: Przedszkole
Samorządowe nr 136, Szkoła Podstawowa nr 135 oraz Gimnazjum nr 26.
Nic dziwnego, że Rada Dzielnicy X

i kierownik placówki Jadwigi Szarek
cieszy się wielką popularnością wśród
mieszkańców.
Klub Kultury posiada bogatą ofertę programową skierowaną do wszystkich osób, bez względu na wiek, płeć
i upodobania w dziedzinie kultury.
Prowadzi różnorodne zajęcia tanecz-

Zakończenie remontu siedziby Klubu Kultury we Wróblowicach uświetnił swym występem
kabaret „7 minut Po”.

rokrocznie przeznacza na potrzeby tej
niezwykłej placówki dużo pieniędzy,
o co skutecznie zabiega reprezentujący miejscową społeczność radny Marcin Szewczyk.
W roku 2015 z dzielnicowych środków dokończono ogrodzenie szkoły (24
500 zł). Powstał szyb windowy dostosowany do osób niepełnosprawnych
(101 100 zł), kupiono ławki i krzesła
szkolne dla 6-latków (5 tys. zł), wyposażono klasę (2000 zł)   doposażono
plac zabaw (15 000 zł), a Klub Sportowy Wróblowianka, w którym trenują
uczniowie, otrzymał na modernizację
obiektów 10 400 zł.
Największym tegorocznym hitem
we Wróblowicach jest jednak kapitalny
remont zasłużonego, istniejącego niemal 40 lat Domu Kultury, który dzięki zaangażowaniu miejscowej radnej

ne w różnych stylach i technikach, cieszące się wielkim zainteresowaniem
warsztaty wokalne, zajęcia muzyczne z elementami choreografii, filmowe oraz teatralne. We Wróblowicach
odbywają się także działania plastyczne, zajęcia ilustracyjno-multimedialne
oraz warsztaty rękodzieła. Klubowicze
biorą udział w konkursach, przeglądach i festiwalach, zdobywając niejednokrotnie jedne z pierwszych nagród.
Można by jeszcze wiele pisać o Otwartej Pracowni Artystycznej dla dorosłych, Akademii Kręgosłupa, nauce
robotyki i grafiki komputerowej, wernisażach, festynach i kiermaszach, ale
to wszystko i tak nie wyczerpie energii,
która rozsadza wróblowicki klub.
15 października 2015 r. odbyło się
uroczyste otwarcie OKK Wróblowice
po kapitalnym remoncie! – Nasz klub

przeszedł metamorfozę! – mówi z entuzjazmem Jadwiga Szarek. – Nowe
toalety, porządny nie cieknący dach,
porządne drzwi, pięknie pomalowane ściany oraz z największą starannością położone panele i płytki. Dziękuję za wsparcie przewodniczącemu
naszej Rady Maciejowi Nazimkowi
i pozostałym radnym naszej dzielnicy.
Należy pamiętać też o byłym radnym
poprzedniej kadencji Piotrku Jałosze,
który brał czynny udział w zdobywaniu
funduszy na rzecz modernizacji placówki. Remont pozwoli nam na godną
pracę, a przede wszystkim na godne
przyjmowanie gości, w szczególności
dzieci, które są siłą napędową naszej
kulturalnej lokomotywy! – podsumowuje pani kierownik. Ilość przekazanych środków (148 000 zł) pozwoliła
na remont kapitalny. Inwestycja ta będzie służyć mieszkańcom osiedla przez
wiele lat.
Wspominany na wstępie, znany
z dynamiki wróblowicki radny, trener
piłkarski, nauczyciel i społecznik Marcin Szewczyk – nie ograniczał w tym
roku swojej aktywności do Wróblowic
(gdzie jego staraniem kosztem 60 tys.
zł z budżetu Rady Dzielnicy, wyremontowano ul. Gilową), ale przeprowadził
indywidualną akcję na terenie pobliskiego Rajska, gdzie pomagał utworzyć
Uczniowski Klub Sportowy. – Pomysł
stworzenia UKS-u wyszedł od rodziców
– opowiada pan Marcin – którzy zwrócili się do rajskiej szkoły, jako do instytucji gwarantującej wysoką jakość
pracy. Postanowiliśmy, że UKS stanie
się nowoczesnym klubem sportowym
nastawionym na dzieci i młodzież, bardzo potrzebnym w Dzielnicy X, szczególnie mieszkańcom Rajska, Kosocic
i Soboniowic.
Klub wspierali także inni radni,
m.in. wiceprzewodniczący Jan Mikuła
oraz Bogumił Bania. W klubie są obecnie cztery grupy piłkarskie (w różnym
wieku), sekcja lekkoatletyczna, siatkówki, a w okresie zimowym odbędą
się wyjazdy i szkolenia z zakresu sportów zimowych. W ramach sekcji partnerskich odbywać się też będzie jazda
konna.
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2015 – Opatkowice
Podobnie jak w całej Dzielnicy
X, również w centrum zainteresowania radnych z Opatkowic pozostawały
w pierwszym roku nowej kadencji samorządu lokalna infrastruktura i placówki
oświatowe. Radni Angelika Kuczaj i Jan
Mikuła podsumowując swoje działania,
opisują wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji, które w roku bieżącym
zostały już zrealizowane i wiele rozpoczętych, których dokończenie przypadnie na lata kolejne. Z obszernego indeksu prac wynika, że to, o co mieszkańcy
Opatkowic szczególnie zabiegali, udało
się zrealizować.
W ciągu roku 2015 w Opatkowicach
prowadzono wiele bieżących remontów
nawierzchni, ciągów pieszych i komunikacyjnych. Dwukrotnie utwardzono pobocza przy ul. Ważewskiego, rozpoczęto wymianę nawierzchni chodnika przy
ul. Taklińskiego (ok. 50 000 zł), zmodernizowano chodnik przy ul. Poronińskiej (83 600 zł), dokończono dywanik
asfaltowy i sięgacz przy ul. Smoleńskiego (153 000 zł), wyremontowano odwodnienie przy pętli autobusowej przy Smoleńskiego (7900 zł), zbudowano nowy
peron na przystanku Podgaje. Powstało wreszcie nowe przejście dla pieszych
na ul. Petrażyckiego, a przy przejściu
do apteki uwagę przechodniów zwraca

zmodernizowany mostek. Radni Kuczaj
i Mikuła bardzo wiele uwagi poświęcili
także sprawom dzieci. Efektem tych starań jest montaż nowych urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy
ul. Taklińskiego-Ważewskiego (16 tys. zł
z budżetu Rady Dzielnicy). Zmodernizowano również i doposażono ogródek jordanowski przy ulicy Smoleńskiego.
Tradycyjnie wiele zrobiono dla Szkoły Podstawowej nr 134, którą dofinansowano kwotą 86 000 zł. Za te pieniądze
kupiono tablicę multimedialną, meble
do sal lekcyjnych, kserokopiarkę i komputer, zaś w zakresie remontów wykonano projekt modernizacji kotłowni
i adaptacji pomieszczenia na świetlicę,
rozpoczęto przystosowywanie pomieszczenia na gabinet profilaktyki i bardzo
oczekiwaną przez szkołę przebudowę łazienek i sanitariatów.

Radni wsparli także Przedszkole
nr 145 przy ulicy Poronińskiej (kwotą
33 000 zł), gdzie kontynuowano ocieplanie budynku oraz naprawiono urządzenia zabawowe w ogródku jordanowskim,
zaś 40 000 zł przeznaczyli dla OSS Opatkowianki na modernizację obiektu (wymiana okien, remont ogrodzenia) oraz
działalność sportową.
Na imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców osiedla Opatkowice
wydano 8500 zł.
Warto też dodać, że w ramach budżetu obywatelskiego, który dynamicznie upowszechnia radna Angelika Kuczaj – zwyciężyły trzy projekty: budowa
odcinka chodnika przy ul. Petrażyckiego
(projekt 2015, realizacja w roku 2016),
nowa nawierzchnia w ogródku jordanowskim w przedszkolu oraz zakup mebli dla SP 134.

Nowe przejście dla pieszych na ul. Petrażyckiego i nowy peron przystanku Podgaje na
ul. Taklińskiego zwiększają komfort i bezpieczeństwo w Opatkowicach.

Kosocice/Soboniowice
Najważniejszą tegoroczną inwestycją, z punktu widzenia mieszkańców
Kosocic i Soboniowic, jest wykonanie kanalizacji oraz blisko 2 km jezdni
przy ul. Romana Żelazowskiego – strategicznej arterii w tym rejonie – będącej drogą dojazdową do Krakowa. Zadanie to – ze względu na ogromny koszt
– wykonano z budżetu miejskiego.
Miejscowy radny Bogumił Bania
wspomina o jeszcze kilku ważnych
dla mieszkańców inwestycjach, które udało mu się zrealizować w tym
roku: ul. Kukiełek Golkowickich była

wcześniej przez wiele lat pokryta szutrem, co ze względu na spadek terenu utrudniało przejazd samochodów.
Obecnie dzięki modernizacji z funduszy Rady Dzielnicy X (50 tys. zł),
dywanik asfaltowy poprawił bezpieczeństwo i zwiększył komfort życia
mieszkańców. Bezpieczeństwo ruchu
w okolicy poprawił także montaż luster przy ul. Niebieskiej, Harcerzy
Krakowskich, Hallera i Gąsiorowskiego. A ponieważ Rada zaopiniowała pozytywnie projekt oświetlenia wzdłuż
ul. Gruszczyńskiego, ulicy schowanej

w wąwozie i otoczonej wysokimi drzewami – polepszy się także bezpieczeństwo pieszych.
Ważną sprawą w 2015 roku był także remont Osiedlowego Domu Kultury
Soboniowice. Budynek od lat podmakał, jego fundamenty były zawilgocone, a w dwóch małych salkach, gdzie
unosił się specyficzny zapach, nie
można było dłużej realizować zajęć
z dziećmi. Kasa miejska – w trybie
nadzwyczajnym – wyasygnowała więc
70 tys. zł na remont i dziś budynek jest
jak nowy.

