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W Rajsku podczas akcji zamalowywania bazgrołów
było wesoło, gwarnie i sympatycznie – str. 4
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Wydarzenia (1.11.2015 – 1.05.2016)

Przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Rada Dzielnicy X od dawna
stara się o przebudowę głównej
drogi prowadzącej przez osiedla Swoszowice i Wróblowice.
Niestety, nad tą sprawą zawisł
duży znak zapytania. Na szczęście inna inwestycja realizowana
w tym rejonie – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43, przebiega
bez opóźnień. To dobra wiadomość dla swoszowickich dzieci
i ich rodziców. Wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy ucieszy
zapewne, wznowiony po czteroletniej przerwie, Festiwal Artystyczny, którego laureaci zaprezentują się podczas pikniku
„Kliny dla rodziny”, natomiast
dla miłośników aktywnego spędzania czasu, niezależnie od
wieku, ciekawym wydarzeniem
jest IV Bieg Swoszowicki. Zapraszam do poczytania o tych i innych dzielnicowych sprawach.
Z poważaniem,
Maciej Nazimek

7.12.2015. Podczas sesji Rady Dzielnicy X podjęto uchwałę, zgodnie z którą za
31 600 zł, przeznaczone pierwotnie na
położenie dywanika asfaltowego na
fragmencie ul. Inicjatywy Lokalnej, zostaną przebudowane toalety w Szkole
Podstawowej nr 134, a gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej w tej placówce otrzyma odpowiednio przystosowane
pomieszczenie.
20.12.2015. Wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 132 przy ul. Merkuriusza Polskiego w Swoszowicach została
zakończona, finansowana z budżetu Rady
Dzielnicy X (kosztem 42 000 zł), budowa
instalacji odprowadzającej wody opadowe, które dotychczas przenikały z rynien
wprost do gruntu i szkodziły fundamentom. W ten sposób ów zabytkowy obiekt
został od strony technicznej przygotowany do remontu elewacji, fragmentu dachu
oraz izolacji fundamentów. Dzięki staraniom radnych (Tadeusz Murzyn, Andrzej

Remontujemy przedszkole w Swoszowicach

Jończyk) oraz dyrekcji przedszkola Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa przeznaczył na ten cel ok. 106 000
zł, czyli 45 proc. wartości kosztorysowej
robót. Pozostała część potrzebnych środków ma pochodzić z budżetu miasta. Natomiast podczas wakacji ze środków Rady
Dzielnicy (kosztem 60 000 zł), zostanie zakończona modernizacja wentylacji.
22.02.2016. Radni podczas sesji Rady
Dzielnicy X przyjęli skierowane do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wnioski o montaż dwóch
kompletów progów wyspowych na ul.

Petrażyckiego oraz wykonanie dodatkowych dwóch przejść dla pieszych na ul.
Taklińskiego, po obu stronach skrzyżowania z ul. Dębskiego (aktualne remonty w Opatkowicach pokazujemy na str. 6).
Zaopiniowali negatywnie projekt budowy
dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Armii Kraków. Zabezpieczyli środki finansowe na lata 2017/18
na budowę klatki wewnętrznej wraz
z przebudową pomieszczeń i adaptacją
strychu w Przedszkolu Samorządowym
nr 145 przy ul. Poronińskiej. Inwestycja
ta będzie kosztować 420 000 zł. Prace
budowlane zostaną wykonane w latach
2017–2018.
15.04.2016. W Osiedlowym Klubie Kultury Wróblowice odbył się kolejny, już szósty Festiwal Piosenki i Poezji Wiosenno-Turystycznej „Pora Wiatru”.
19.04.2016. Podczas sesji Rada Dzielnicy X przyjęła uchwałę z wnioskami w ramach konsultacji społecznych do projektu
uchwały Rady Miasta Krakowa „w sprawie
kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”. Zgłosiła uwagi dotyczące m.in. wprowadzenia do tekstu planu zapisu, że Park
Zdrojowy będzie dostępny dla wszystkich
w godzinach uzgodnionych z władzami
miasta, dzielnicy i organizacjami mieszkańców Swoszowic. Zawnioskowała ponadto
o doprowadzenie linii autobusowej 155
do centrum uzdrowiska (przystanek Zdrojowa), a także o przebudowę ulic Chałubińskiego (na odcinku Szybisko – Niewodniczańskiego) i Niewodniczańskiego oraz
utworzenie parku „Las” we Wróblowicach.
22.04.2016. Uczniowie szkoły w Rajsku
oraz krakowscy Pogromcy Bazgrołów zamalowali wulgaryzmy szpecące jej ściany.
W akcji uczestniczył m.in. Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa (piszemy o tym na str. 4)
28.04.2016. W Przedszkolu Samorządowym nr 145 w Opatkowicach odbył się,
tradycyjnie organizowany przez tę placówkę, wojewódzki przegląd regionalny
„Na Ludową Nutę”.

Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com
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Liczymy dni
Do Światowych Dni Młodzieży – międzynarodowego spotkania młodych ludzi
z całego świata z Ojcem Świętym – które odbędą się w Krakowie i podkrakowskich Brzegach, pozostały niespełna trzy
miesiące. W mieście trwają intensywne
remonty, z czego korzystają m.in. mieszkańcy Dzielnicy X poruszający się od niedawna odnowioną zakopianką, gdzie
oprócz wymiany zużytej nawierzchni poprawiono także krawężniki.
Nie do przecenienia jest aspekt promocyjny planowanej wizyty. W dniach
od 26 lipca do 31 lipca 2016, kiedy podejmiemy papieża Franciszka, w Krakowie – w kulminacyjnym momencie
wydarzeń ŚDM – przebywać mogą nawet 2 miliony pielgrzymów z ok. 190
krajów świata. A relację z pobytu Ojca
Świętego, transmitowaną przez czołowe media – na zasadach wiodącego
wydarzenia – obejrzy 600 milionów
telewidzów.
W systemie rejestracyjnym ŚDM –
według najświeższych danych – zapisało się 579 276 pielgrzymów ze 181
krajów świata. Najwięcej z Włoch – 79
tys., Francji – 34 702, Hiszpanii – 35
626. Komitet Organizacyjny ma 298
tysięcy miejsc noclegowych dla osób,
które podczas rejestracji wybiorą pakiet z opcją zakwaterowania. Pielgrzymi zostaną przyjęci w 500 parafiach.
Noclegi u rodzin pozyskują Parafialne
Komitety Organizacyjne.
Zgodnie z orientacyjnymi szacunkami, jakie przygotował Komitet Organizacyjny, dekanat IX Kraków – Borek
Fałęcki, na terenie którego leży Dzielnica X, powinien przyjąć ok. 12 tysięcy
młodych ludzi. Część miejsc zabezpieczono w rodzinach. Część wygospodarowano w szkołach. We wszystkich
parafiach, usytuowanych na terenie
dzielnicy nadal poszukiwani są chętni
do podejmowania gości.
Kosocice
Jak informuje Przemysław Kaleta z Komitetu Parafialnego, zabezpieczono miejsca noclegowe dla 200
pielgrzymów. 100 spośród nich przyjmą rodziny w domach prywatnych,
50 znajdzie nocleg w Rajskiej Szkole
przy ul. Tuchowskiej, a 50 w dworku
Nad Fosą, gdzie mieści się fundacja
„Nasz Dom”.

Tak
to widzę...

Wróblowice
przyjmą
440 pielgrzymów. Część
z nich trafi
do rodzin, pozostali, w liczbie
250, znajdą gościnę w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 35. Jak mówi
ks. proboszcz Adam Szostak, potrzeba
znacznie więcej miejsc. Chętni mogą
się nadal zgłaszać do parafii.
W Swoszowicach
202 pielgrzymów trafi do 17 rodzin.
W Opatkowicach
jak informuje Grzegorz Banasik
z KP – przygotowano miejsca dla 340
pielgrzymów. W szkole podstawowej
200, w świetlicy Opatkowianki – 70,
w domach prywatnych – 44. Nadal
przyjmowane są zgłoszenia.
Organizatorzy podkreślają, że pielgrzymi nie oczekują luksusów: – Wystarczy prysznic i kawałek podłogi.
Śniadanie mile widziane, ale nie jest
konieczne. Gospodarze nie zostawiają gościom kluczy do domów i kiedy
wychodzą rano do pracy, pielgrzymi
również muszą wyjść do miasta. O godzinie 9.00 zaczynają się katechezy
dla pielgrzymów, wcześniej muszą
dotrzeć do miejsca, w którym będzie
wygłaszana ich katecheza językowa,
stąd na pewno nie później niż przed
godz. 8.00 będą opuszczać mieszkania. Obce języki także nie przysporzą kłopotów, ponieważ w nawiązaniu kontaktu pomogą przygotowani
językowo wolontariusze ŚDM – mówi
Sylwester Gaik z sekcji logistyki ŚDM
2016.
Departament Wolontariatu czeka
na zgłoszenia od osób chętnych do pomocy pielgrzymom do 31 maja. Wolontariusz będzie wszędzie tam, gdzie
pielgrzym: w parafiach, na dworcach
i lotniskach, w punktach informacyjnych i medycznych, w Centrum Medialnym, w miejscach katechez, na
Festiwalu Młodych oraz podczas wydarzeń centralnych.
Przed nami historyczne wydarzenie. Dzielnica X czynnie w nim
uczestniczy.

Szanowni Państwo!
Jaki jest Kraków i w jakim
kierunku powinien podążać rozwój naszego miasta? Oto fundamentalne pytania stojące przed
władzami i przed mieszkańcami. Moim pomysłem na przyszłe
lata jest Kraków metropolitalny.
Połączenie z ościennymi gminami przyniosłoby wiele korzyści
Krakowowi, a także pozostałym
gminom tworzącym metropolię
krakowską. Bogatsze miasto to
lepsza komunikacja miejska, lepsza infrastruktura drogowa, lepsza
baza oświatowa, więcej środków
na tereny zielone. Oczywiście do
wcielenia tego pomysłu w życie
droga jest jeszcze bardzo daleka i wiele wątpliwości pozostaje
do rozstrzygnięcia, ale taki kierunek rozwoju Krakowa wydaje
się zdecydowanie najwłaściwszy.
Z poważaniem,
BOGUSŁaW kOŚMiDeR
Przewodniczący Rady Miasta krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Fot. Pogromcy Bazgrołów

Zator na

W akcji uczestniczyły dzieci, byli nauczyciele, rodzice, radni Dzielnicy X, a także Bogusław
Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, jako gość honorowy

Rozgromiono
bazgroły
22 kwietnia do Rajska zawitali Pogromcy Bazgrołów. Wspierani przez dzieci,
młodzież, rodziców i nauczycieli zamalowywali rolkami wulgarne napisy wzdłuż
ulicy Jerzego Kuryłowicza, a potem przenieśli się pod „Rajską Szkołę” Podstawową i Gimnazjum na ul. Tuchowską, gdzie
odnowili pokrytą kibolskimi hasłami elewację. Akcję urozmaicał koncert zespołu Kraków Street Band z cyklu „Biblioteka
Polskiej Piosenki przedstawia”, był także
piknik urozmaicony wykładem lidera „Pogromców” Waldemara Domańskiego.
Szkoła zwróciła się do Pogromców
Bazgrołów z propozycją współpracy
podczas zamalowywania chamskich napisów, które od dawna szpecą jej mury.
Wicedyrektor Marcin Szewczyk – członek Zarządu Rady Dzielnicy X – wyjaśnia, że bazgroły, to w Rajsku duży
i kosztowny kłopot. – Na usuwanie napisów wydaliśmy już kilka tysięcy złotych, założyliśmy monitoring. Wierzymy
jednak najbardziej w profilaktykę, stąd
akcja. Prowadzimy rozmowy z młodzieżą, inwestujemy we wspólne działania
edukacyjne, takie jak ta z Pogromcami.
To musi przynieść efekty.
Twórca ruchu i lider wszystkich troszczących się o miejskie mury, słynny już
w Polsce mieszkaniec Klinów Waldemar
Domański od lat interesuje się integracją

i aktywizacją lokalnej społeczności. Jest
organizatorem corocznego Pikniku Sąsiedzkiego na Klinach Porannych, zasłynął jako obrońca barów mlecznych i ptaków, uczy Polaków śpiewania i szacunku
dla miasta. – Dotychczas działaliśmy
przede wszystkim w centrum – mówi. –
Chcieliśmy jednak dać znak, że Kraków
ma też obrzeża, na których problem bazgrołów jest nie mniejszy.
Z początkiem kwietnia Domański
spotkał się z uczniami rajskiej szkoły.
– Zapytałem dzieci, czy nie chciałyby
pomóc nam w zamalowaniu i zobaczyłem las rąk. I to się potwierdziło, bo kiedy ogłosiliśmy start malowania, chętnych było tak wielu, że zabrakło pędzli
i wałków – mówi. Akcja i towarzyszący jej piknik miały być też sygnałem
dla wszystkich mieszkańców Rajska, że
z wulgarnymi napisami, których w tej
okolicy jest wiele, można sobie wspólnie
poradzić.
W akcji uczestniczyli dziennikarze,
radni Dzielnicy X: Bogumił Bania, Anna
Żurad i Andrzej Łatka, a także Bogusław
Kośmider, przewodniczący Rady Miasta
Krakowa, jako gość honorowy. Pomysł
szkoły i organizacji pozarządowej trzeba uznać za wyjątkowo udany – wspólna
praca przy odświeżaniu murów i piknik
okazały się strzałem w dziesiątkę. Było
wesoło, gwarnie i sympatycznie.

Czy remont ulicy Myślenickiej, o który od
wielu lat zabiega społeczność Dzielnicy X,
w końcu się rozpocznie? Nie wiadomo.
Nie wiedzą tego radni, pracownicy ZIKIT-u,
projektanci, nie wie nawet przewodniczący Rady Miasta Krakowa, od początku
zaangażowany w doprowadzenie tej strategicznej drogi do współczesnych wymogów bezpieczeństwa i nowoczesności.
„Byliśmy już naprawdę blisko zakończenia wszelkich postępowań administracyjnych i zbliżał się moment
rozpoczęcia prac budowlanych…”
wspomina na swojej stronie internetowej Bogusław Kośmider. Niestety,
4 kwietnia 2016 wojewoda małopolski wydał „Postanowienie zlecające
Prezydentowi Miasta Krakowa przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt sprawy
dotyczącej Zlecenia na Realizację Inwestycji Drogowej przebudowy ul.
Myślenickiej”. Cały ten urzędniczy
żargon w wariancie korzystnym może
oznaczać kilkumiesięczną zwłokę
w procedurze, a w wariancie niekorzystnym – cofnąć procedowanie inwestycji do początku. Sytuacja jest więc
bardzo poważna.
Droga przez mękę
Do modernizacji ul. Myślenickiej
– jednej z głównych arterii komunikacyjnych prowadzących przez osiedla
południowej części Krakowa – Swoszowice i Wróblowice – przymierzano
się na poważnie od 2011 roku, jednak
rozbieżności w opiniach i oczekiwaniach mieszkańców odwlekały z natury długotrwały proces projektowy. Dopiero po dwóch latach, dzięki
staraniom radnych Dzielnicy X oraz
zaangażowaniu przewodniczącego
Rady m. Krakowa, sprawa naprawdę ruszyła z miejsca. Radny dzielnicowy Andrzej Jończyk wspomina
50 spotkań z mieszkańcami „na gruncie” i „w posesjach”, wspomina licznie odwiedzane przez mieszkańców spotkania w Radzie Dzielnicy X
i w Szkole Podstawowej nr 43 w Swoszowicach, z udziałem pracowników
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Biura Projektów Drogowych, którzy przedstawiali mieszkańcom koncepcję rozbudowy,
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Myślenickiej
a potem prezentowali plany, sporządzone przy uwzględnieniu wcześniejszych wniosków właścicieli działek
przylegających do ul. Myślenickiej.
Zgodnie z nimi zapyziała droga
miała się przekształcić w siedmiometrowej szerokości jezdnię o zmienionym w niektórych miejscach przebiegu. Po obu jej stronach miały wieść
dwumetrowe chodniki. Zaplanowano
kanalizację opadową oraz realizowaną w odrębnym zadaniu – sanitarną.
Przygotowano przebudowę skrzyżowań. Zaprojektowano nowoczesne zatoki autobusowe. Odpowiednio zaplanowano zjazdy z posesji. Przewidziano
rozwiązania z zakresu uspokojenia
ruchu i nowe oświetlenie. Pomyślano
o przebudowie kolidującej z drogą infrastruktury podziemnej. Celem miała
być radykalna poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa ruchu.
W ciągu kolejnych lat udało się rozwiązać problemy formalne, a przede
wszystkim znaleźć w miejskiej kasie
pieniądze – 28 mln 850 tys. zł. W rezultacie została wydana decyzja prezydenta Miasta Krakowa z 26 listopada 2015 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa
i budowa ul. Myślenickiej jako drogi

powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe A-4 do skrzyżowania
z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”. Bieżący rok miał przynieść uwieńczenie starań radnych
i mieszkańców dzielnicy, a remont
miał być najważniejszym wydarzeniem w Swoszowicach.
Mleko się rozlało
– Niestety, mleko się rozlało – mówi
radny Jończyk. – Jeden z mieszkańców, który nie śledził na bieżąco planów inwestycji, w obawie, że straci
miejsce parkingowe, wniósł odwołanie do podjętej decyzji. Po spotkaniu
z przewodniczącym Rady m. Krakowa, radnym Jończykiem, projektantem i przedstawicielem inwestora, wycofał protest, ponieważ wyjaśnienia go
usatysfakcjonowały. Wydawało się, że
wszystko jest już na dobrej drodze, jest
projekt, zgoda mieszkańców, są środki na realizację, ale sprawa trafiła już
do Urzędu Wojewódzkiego i rozpoczęła
się procedura weryfikacji ZRID (odpowiednik pozwolenia budowlanego dla
inwestycji drogowych). W jej efekcie
4 kwietnia wydano „Postanowienie
zlecające prezydentowi Miasta Krakowa przeprowadzenie postępowania

Do modernizacji ul. Myślenickiej przymierzano się od 2011 roku…

wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt
sprawy”. Postanowienie to zawiera
całą listę uwag dotyczących korekt
i procedur, które powinni nanieść lub
uzupełnić projektanci.
I co dalej?
Jakie mogą być tego konsekwencje?
– Znaczące opóźnienie rozpoczęcia robót budowlanych, a w skrajnym przypadku trwałe wstrzymanie inwestycji – martwi się przewodniczący Rady
m. Krakowa Bogusław Kośmider.
– Zdarza się to po raz pierwszy – dodaje
– aby po wycofaniu protestu, który był
powodem weryfikacji ZRID, wojewoda skorzystał ze swoich uprawnień. Po
drugie, co wydaje się dziwne, projekt
przebudowy wykonały podmioty wiele razy już zatrudniane przez miasto,
które działały zawsze wedle tego samego schematu i dotychczas ich prace nie
były przez nikogo kwestionowane.
Co dalej? Biuro projektowe kończy
uzupełnienia, które trafią wkrótce do
Urzędu Architektury UW. Potem trzeba będzie poinformować o zmianach
wszystkie zainteresowane strony. Na
koniec wojewoda albo zaakceptuje postępowanie naprawcze, albo procedura
uzyskiwania pozwolenia na przebudowę drogi zostanie powtórzona, co może
potrwać rok. Nie wiadomo, czy wówczas nie pojawią się protesty blokujące
całą inwestycję. Dziś ich nie ma. Wszyscy czekają na stanowisko wojewody.

Fot. Mateusz Żuk
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Park w Kosocicach
Czy w Kosocicach powstanie park edukacyjno-ekologiczny? Radny Bogumił
Bania nie ma wątpliwości. – Ponad trzy
lata temu przekazałem panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu koncepcję
zagospodarowania terenu wokół stawu

Radny Bogumił Bania

Szlachetnego na osiedlu Kosocice, jako
alternatywę dla zaplanowanego w tym
miejscu grzebowiska dla zwierząt. I pomysł się spodobał – mówi.
Rozmowy przedstawicieli Rady
Dzielnicy X na temat utworzenia
parku w osiedlu poszkodowanym
ze względu na sąsiedztwo z wysypiskiem, prowadzone były w 2015 roku.
Uczestniczył w nich przewodniczący RD Maciej Nazimek, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Dariusz Rejek oraz przedstawiciele
Zarządu Dzielnicy: Jan Mikuła i Andrzej Jończyk. W październiku Rada
wystąpiła do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z prośbą „o podjęcie działań zmierzających do poprawy
komfortu życia mieszkańców sąsiadujących ze składowiskiem Barycz
w ramach rekompensaty za ponoszone uciążliwości”.
Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie w przyszłości przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej wraz ze zbiornikiem wodnym dla mieszkańców
Kosocic, Soboniowic i Rajska, a także
wykreowanie przy ul. Krzemienieckiej

pilotażowego parku edukacji ekologicznej dla najmłodszych. To ostatnie
zadanie mogłoby zrealizować MPO,
w nawiązaniu do istniejącej w pobliżu
ścieżki edukacyjnej na Baryczy.
MPO zwróciło się do Wydziału Skarbu Miasta o udostępnienie działek, ale
sprawa wymaga czasu. Jak mówi dyrektor ds. gospodarki odpadami Krystyna Flak – przestrzeń, na której mógłby
powstać park ekologiczny, stanowi obecnie własność skarbu państwa i wymaga
komunalizacji. Gdy to nastąpi, potrzebne będą opinie i zezwolenia właściwych
wydziałów UMK. Potem dopiero może
powstać projekt całego przedsięwzięcia.
– Jeśli do tego dojdzie, przewidujemy, że
wydzielony teren zostanie zabudowany
infrastrukturą edukacyjno-rekreacyjną,
przystosowaną do przekazywania nauki
przez zabawę w celu wpajania dzieciom
zachowań proekologicznych, chroniących środowisko naturalne przed odpadami, zaszczepi potrzebę recyklingu, segregacji i ich ponownego wykorzystania
– mówi dyrektor Flak.
– Nie bez znaczenia jest fakt, że teren
przy ul. Krzemienieckiej przylega do już
zrekultywowanego obszaru I etapu wysypiska Barycz i będzie przedłużeniem
trenów zielonych , co w znaczący sposób
podniesie komfort życia mieszkańców� –
dodaje radny Bogumił Bania.
Na efekty trzeba jednak poczekać.

Remonty w Opatkowicach

Ulica Taklińskiego

W Opatkowicach zakończył się proces utwardzania poboczy przy ul. Ważewskiego. Wąska osiedlowa ulica została poszerzona w górnym odcinku.
W najbliższych latach planowany jest

Ulica Ważewskiego

jej remont i poszerzenie. Nadal trwają prace przy poboczach ulic Taklińskiego i Petrażyckiego. Remont ma
na celu zniwelowanie garbów ziemi,   które uniemożliwiały swobodny

spad wody opadowej z ulicy do rowów. Pobocza zostaną również wysypane recykliną. Na całość prac
ma oko opatkowicka radna Angelika
Kuczaj.

maj 2016
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Błękitny skarb?
Minionej zimy, w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza ponad 200 gospodarstw domowych wzięło udział w testowaniu nowej odmiany węgla – tzw.
„błękitnego” – mniej szkodliwego dla
środowiska. Paliwo to powstaje poprzez
częściowe odgazowanie węgla kamiennego poddanego obróbce termicznej.
Próby przeprowadzone przez Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza
okazały się obiecujące, wykazały bowiem dużo niższą emisję szkodliwych
substancji podczas spalania w domowych instalacjach grzewczych. W styczniu przyszedł czas na weryfikację nowego produktu w praktyce.

– Do testów wytypowano Wróblowice i Swoszowice jako jedyne uzdrowisko w Krakowie i równocześnie jedno
z najbardziej zadymionych miejsc na
mapie okolicy – mówi Dariusz Rejek
– przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego Rady Dzielnicy X. – Naukowcom zależało na jak
największym zagęszczeniu palenisk
poddanych badaniom i dosyć długim
czasie korzystania z testowanego paliwa – dodaje.
Do testów przeznaczono 400 ton
substancji, która została nieodpłatnie przekazana zainteresowanym
mieszkańcom. Ponieśli tylko koszt

Aparatura pomiarowa na terenie szkoły w Rajsku

transportu ze składu przy ul. Myślenickiej do swoich posesji (koszt dostawy został ustalony na 30 zł za tonę, czyli 60 zł za całość transportu). Wszyscy
uczestnicy programu zostali także zobowiązani do wypełnienia ankiet z pytaniami o wrażenia i opinie na temat
testowanego paliwa.
– Generalnie mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z jakości „błękitnego
węgla” – mówi Dariusz Rejek. – Jedynym problemem było jego duże rozdrobnienie, co skutkowało przelatywaniem czarnych bryłek przez ruszt
w niektórych piecach. Przy spalaniu
węgiel otrzymywał wyższą temperaturę i nie generował praktycznie żadnego
dymu. Podstawowym pytaniem testujących była przyszła cena nowego paliwa i jego dostępność na rynku.
Dokładne dane pomiarowe wyników eksperymentu nie zostały jeszcze udostępnione. – Posiadamy tylko
wstępne informacje, że pomiar emisji spalin był dużo niższy niż w przypadku tradycyjnego węgla. Ankiety
dostarczone przez mieszkańców zostały wysłane do opracowania do Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla,
organizatora programu badawczego.
Podsumowanie akcji odbędzie się na
konferencji „Błękitny węgiel” w maju
w Jedlinie-Zdroju.
W wypadku potwierdzenia zalet
nowego paliwa Rada Dzielnicy będzie zabiegać o ponowne uczestnictwo w programie w przyszłym sezonie
grzewczym.

Nowoczesna szkoła
Kolejny etap rozbudowy swoszowickiej szkoły poza nami. W ciągu minionego roku stary budynek wzbogaciły dwa nowe skrzydła, obejmujące
aulę, która powstała w miejscu dawnego parkingu. Wykonano termoizolację, postawiono nowe ścianki działowe, przebudowano dach i rozpoczęto
montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej. Praca – mimo kontynuowania zajęć lekcyjnych – przebiega bez zakłóceń, co nie jest łatwe, bo to przecież
największy remont w długiej historii
SP 43, remont, którego koszt zamknie
się kwotą blisko 4 milionów złotych.
W walce o fundusze – oprócz dyrekcji szkoły wzięło udział wielu ludzi
dobrej woli, m.in. radny Andrzej Jończyk, przewodniczący Rady Dzielnicy

X Maciej Nazimek, pomagał także
przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider – rzecznik kompleksowego remontu.
– Ostatnio ustalono fakturę i kolor
tynków zewnętrznych – mówi pani dyrektor Ewa Tomczyk. – Zamówiono stolarkę okienną. Trwają prace nad ekspertyzą poddasza. W najbliższym czasie
będą montowane pozostałe instalacje,

okna i przystąpimy do wykonania elewacji oraz prac związanych z odwodnieniem terenu wokół szkoły.
Docelowo zostaną otwarte cztery
nowe sale lekcyjne, powstanie duża
świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, a dodatkowe wejście do budynku
zapewni komfortowy wjazd niepełnosprawnym. Umowny termin zakończenia robót to 30.06.2017 r.
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Festiwal po raz trzynasty!
Po czteroletniej przerwie, w dniach
18–21 maja, już po raz trzynasty uzdolnieni, młodsi i starsi mieszkańcy naszej
dzielnicy mieli okazję zaprezentować
swoje talenty podczas dorocznego festiwalu artystycznego, a 5 czerwca cykl festiwalowych imprez zostanie uwieńczony

koncertem laureatów, który odbędzie się
podczas pikniku „Kliny dla rodziny”, gdzie
zwycięzcom zostaną wręczone nagrody,
dyplomy i puchary.
Program festiwalu przewidywał konkurencje: taneczne, wokalne, instrumentalne i teatralne; natomiast dorośli
pokazali swój dorobek plastyczny. Pojawiły się zespoły taneczne, muzyczne,
wokalne, teatralne oraz soliści, a także
artyści amatorzy, zajmujący się sztukami plastycznymi (malarstwo, rzeźba,
grafika, haft, rękodzieło). Zarówno zgłoszeni przez kluby kultury, szkoły, przedszkola, świetlice i inne placówki kulturalno-oświatowe, jak też indywidualiści,
niedziałający pod żadnym patronatem.
Jury konkursowe po obejrzeniu
i wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu zaprosiło nagrodzonych
i wyróżnionych do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się podczas czerwcowego pikniku „Kliny dla
rodziny”.

Celem festiwalu była integracja
społeczności dzielnicy, jak zawsze –
wraz z uczestnikami konkursowych
zmagań wzięły w nim także udział
osoby towarzyszące, nawet całe rodziny, które kibicowały, oglądały, dyskutowały, poznając się wzajemnie. Był
to równocześnie przegląd całego dorobku rocznego w dziedzinie kultury
w Dzielnicy X. Organizatorami XIII
Festiwalu Artystycznego Dzielnicy
X byli: Rada Dzielnicy X, Osiedlowy
Klub Kultury Wróblowice i Dom Kultury „Podgórze”.

4. Bieg Swoszowicki
Bieg Swoszowicki wpisał się już w kalendarz krakowskich imprez sportowych,
stając się jednym z najważniejszych wydarzeń biegowych po południowej stronie Wisły. Jego kolejna, czwarta edycja
w Dzielnicy X odbędzie się 29 maja 2016
roku. Zawody rozegrane zostaną na dystansie 10 km („Bieg Główny”) oraz na
poprowadzonych m.in. parkowymi alejkami trasach o dystansach: 5 km („Swoszowicka Piątka”) i 1,6 km („Rodzinna
Mila”). Organizator imprezy, stowarzyszenie biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki –
Kraków”, zapewnia, że każdy zawodnik
po ukończeniu rywalizacji otrzyma wyjątkowy odlewany medal, a uczestnicy Biegu
Głównego zostaną wyposażeni w okolicznościowe koszulki.

popularnością cieszy się „Rodzinna
Mila”, bieg, w którym biorą udział całe
rodziny. Także tegoroczne wydarzenie
zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie.
Rafał Oświęcimka, prezes ITMBW –
Kraków – 24 letni inżynier i mieszkaniec
Swoszowic – który co roku angażuje się
w przygotowywanie imprezy, wspomina, że w latach 2013-2014 bieg rozgrywano wyłącznie na dystansie 5 km i 1,6
km po parkowych alejkach Uzdrowiska
Swoszowice ze startem i metą na stadionie WLKS Krakus Swoszowice. W 2015
zaproponowano nowy bieg uliczny o dystansie 10 km, na trasie prowadzącej

ze Swoszowic aż poza Kraków, do gminy Mogilany. Wpłynęło to na znaczny
wzrost frekwencji i rangi imprezy.
Bieg Swoszowicki objął w tym roku
patronatem honorowym wojewoda małopolski – Józef Pilch, marszałek województwa małopolskiego – Jacek Krupa
oraz prezydent miasta Krakowa – Jacek Majchrowski. Do partnerów imprezy należą: Rada Dzielnicy X Swoszowice, Uzdrowisko Swoszowice oraz
WLKS Krakus Swoszowice.
Więcej informacji o wydarzeniu
na: www.itmbw.pl oraz www.facebook.
com/BiegSwoszowicki.
Koszulki
biegowe
i okoliczno-

Największe zalety tej sportowej
imprezy to malownicza trasa, wiodąca wśród zieleni nieopodal Uzdrowiska Swoszowice, i różnorodność
dystansów, wśród których wielką

ściowe
medale dla
uczestników
biegu

