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Przedsięwzięcia sfinansowane z budżetu Dzielnicy X w roku 2016
Osiedla Rajsko, Kosocice i Soboniowice

Osiedle Swoszowice
Przedszkole nr 132:

OKK Soboniowice:

Modernizacja wentylacji w kuchni (2015-2016). Projekt 9 000 zł

73 400 zł

Ulica Myślenicka: sięgacz, dywanik asfaltowy

13 300 zł

Bieg Swoszowicki

5000 zł

Biesiada Swoszowicka

6 000 zł

Organizacja imprez i wycieczek dla seniorów Koła nr 18

1 000 zł

Budżet obywatelski:
Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów (2015-2016)

9200 zł

Zakup i montaż dwojga drzwi wejściowych, wykonanie poręczy,
schodów i zadaszenia nad wejściem do budynku
KS Rajsko:
Remont szatni i toalet w budynku klubowym

Budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych – projekt i wykonanie

155 600 zł

Remont m.in. podłogi

4 800 zł

Przebudowa toalet

27 300 zł

Malowanie pomieszczeń, remont toalety przy kuchni, wylewka

16 000 zł

Dofinansowanie zakupów

15 600 zł
4 700 zł

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej oraz zakupów
Zakup wyposażenia

Dzień Dziecka w osiedlu Wróblowice

2 500 zł

Organizacja imprez i wycieczek dla seniorów Koła nr 37

1 800 zł

Organizacja imprez osiedla Opatkowice
Organizacja imprez i wycieczek dla seniorów Koła nr 8

2 500 zł

Osiedle Zbydniowice
OSP Zbydniowice – dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego
Organizacja imprez i wycieczek dla seniorów Koła nr 30

4 000 zł
600 zł

Zadania wspólne
Dofinansowanie klubów kultury działających na terenie Dzielnicy X:
KK Kliny, OKK Soboniowice, OKK Wróblowice, OKK Zbydniowice

Przedszkole nr 145:

OSS Opatkowianka: remont obiektu klubowego

Bezpłatna woda dla uczniów SP nr 135, Gimnazjum nr 26, Przedszkola
nr 136 (2015-2016)

16 000 zł
3 600 zł

Projekt przebudowy pomieszczeń i adaptacji strychu

107 350 zł

Budżet obywatelski:

Szkoła Podstawowa nr 134:

Transport uczniów na lekcje WF

5 000 zł

Osiedle Wróblowice

Osiedle Opatkowice

Modernizacja kotłowni i adaptacja pomieszczeń technicznych
na świetlicę (w latach 2015-2016). Projekt 17 000 zł

14 000 zł

17 000 zł

20 000 zł
7 000 zł
1100 zł

Budżet obywatelski:
Budowa chodnika dla mieszkańców ulicy Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego

35 000 zł

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów (2015-2016)

3 300 zł

60 000 zł

Dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie Dzielnicy X:
W Swoszowicach, Wróblowicach, Kosocicach

10 000 zł

VI Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X

8 000 zł

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych „Aktywny Krakowianin”

6 800 zł

Festiwal Artystyczny Dzielnicy X

8 000 zł

Dofinansowanie Przeglądu Artystycznego Przedszkoli przy ZSO nr 35

2 500 zł

Dofinansowanie wyjazdów kolonijnych i zielonych szkół

5 000 zł

Współfinansowanie zakupu osobowych samochodów dla VI Komisariatu Policji

21 000 zł

Zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów

4 200 zł

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa, nakład
2000 egz. bezpłatnych

Osiedle Jugowice
Dywaniki asfaltowe:
ulica Kustronia

63 800 zł

ulica Księżycowa (I etap)

41 498 zł

ulica Hubalczyków

39 000 zł

ulica Kaliska

10 000 zł

Remont chodnika wzdłuż ulicy Jugowickiej

64 000 zł

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: ALNUS Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków, www.alnus.pl, tel. 12 659 71 80
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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Po dwóch latach oglądania prosperity u sąsiadów sfrustrowana
„Dziewiątka” zaproponowała rozbiór młodej Dzielnicy X.
Ktoś taki pomysł radnym podpowiedział, dostarczył argumentacji,
zagrzewał do walki… W czyim interesie?

Wojna dzielnicowa
Ta historia jest nietypowa w skali miasta
i w skali dobrych praktyk wypracowanych
przez samorząd, gdzie porozumienie było
dotąd najskuteczniejszą bronią w walce
o wspólne dobro. W efekcie sporu Dzielnica X może wkrótce zostać podzielona, rozbita, stać się jedną z biedniejszych
w Krakowie. Dlaczego?
Raj na ziemi?
Minęły zaledwie trzy lata, odkąd świętowano zjednoczenie Klinów leżących wcześniej częściowo
w Dzielnicy VIII Dębniki i częściowo
w „Dziesiątce”.
Do będących zawsze w Dzielnicy X tzw. Starych Klinów, do osiedli
przy ul. Borkowskiej, Mieczykowej
oraz do os. Pod Fortem, przyłączono
Kliny-Zacisze.
Powiększona dzielnica zaczęła się rozwijać i z sukcesem budować swoją nową tożsamość. Nie tylko
na Klinach. Także w Swoszowicach,
Wróblowicach, Opatkowicach, Rajsku, Kosocicach, Jugowicach, Soboniowicach, Zbydniowicach:

wszędzie podjęto remonty dróg, placówek oświatowych, rekreacyjnej i sportowej infrastruktury.

Można przypuszczać z dużą dozą
pewności, że idea przyłączenia
Klinów do Dzielnicy IX miała
oparcie w koncepcjach radnego
Dominika Galasa.
A oto garść przykładów: Za pieniądze z budżetu Rady Dzielnicy X
powstało oświetlone, wielofunkcyjne boisko przy klubie WLKS Krakus
w Swoszowicach, również w Swoszowicach wyremontowano dach i wymieniono kotłownię w Szkole Podstawowej
nr 43, przebudowano Klub Kultury we
Wróblowicach, zbudowano plac zabaw
w Opatkowicach… W Dzielnicy X odbywa się wiele imprez artystycznych,
sportowych i integracyjnych.

Wszystko dlatego, że dobrze układała się współpraca radnych, reprezentujących różne okręgi i realizujących wiele lokalnych projektów.
Wspólny front pomagał we współpracy z Radą Miasta, dzięki której łatwiej
było sięgać do kieszeni gminy. Tak pozyskano m.in. wielomilionowe kwoty
na rozbudowę szkoły w Swoszowicach
i modernizację ul. Myślenickiej. Sukcesów nie trzeba zresztą udowadniać
– w ubiegłej kadencji Rada Dzielnicy
X została okrzyknięta liderem inwestycyjnym wśród wszystkich dzielnic
Krakowa!
Radny Andrzej Jończyk ze Swoszowic: – Nigdy wcześniej osiedle Swoszowice nie zyskało tyle, co w ciągu ostatnich sześciu lat, gdy podjęta została
Ciąg dalszy na str. 4

Swoją negatywną opinię na temat ewentualnego podziału Dzielnicy X wyrazili w liście otwartym do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
dyrektorzy szkół i przedszkoli znajdujących się na jej terenie, proboszczowie parafii, działacze organizacji społecznych, mieszkający tu naukowcy,
dziennikarze, a także medalistka olimpijska z Rio de Janeiro Maria Springwald. Piszą w nim:
„Szanowny Panie Prezydencie,
Pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie inicjatywą zmiany
granic Dzielnicy X Swoszowice. Uważamy, że istniejący podział administracyjny Krakowa, przynajmniej w odniesieniu do naszej części
miasta, jest najlepszy z możliwych. Oderwanie od Dzielnicy X Swoszowice niektórych leżących na jej terenie osiedli byłoby ciosem dla
trwającego od 25 lat procesu budowy tożsamości lokalnych społeczności, szkodząc potrzebom i interesom mieszkańców. Dodatkowo,
gdyby taką decyzję podjęto w środku kadencji samorządu, zostałoby
podważone zaufanie obywateli do instytucji demokratycznych.
Obserwujemy pracę Rady Dzielnicy X Swoszowice i oceniamy ją
pozytywnie. Przyniosła wiele dobrego. Rada, na miarę swoich kompetencji, uwarunkowań prawnych i możliwości finansowych, inicjuje i sprawnie realizuje liczne, ważne dla mieszkańców inwestycje,
wspiera placówki oświatowe i kulturalne, animuje życie sportowe,
pomaga seniorom. Widzimy i odczuwamy to na co dzień. Dlatego zdecydowanie opowiadamy się za utrzymaniem integralności Dzielnicy
X Swoszowice w jej obecnym kształcie”.
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Wojna dzielnicowa
Dokończenie ze str. 3
współpraca z radnymi z Klinów, a także z większością pozostałych.
Marcin Szewczyk z Wróblowic:
– Dzięki Radzie Dzielnicy udało się
wdrożyć kilka wielkich inwestycji,
np. prace przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 (dach, ogrodzenie,
plac zabaw), przeprowadzono remont
Osiedlowego Klubu Kultury Wróblowice, pokryto asfaltem wiele dróg – nawierzchni, które wydawały się niemożliwe do realizacji, zintensyfikowano
prace kanalizacyjne, dofinansowano
kulturę i wydarzenia lokalne.
Bogumił Bania z Kosocic: – W Radzie spotkałem doświadczonych samorządowców, którzy pomogli mi
realizować projekty w moim okręgu wyborczym. Otrzymałem poważne wsparcie zarządu dla inwestycji
w Kosocicach.
Angelika Kuczaj z Opatkowic:
– Każdy radny dba o swoje osiedle,
wspólnie prowadzimy politykę integracyjną i odnosimy sukcesy, choćby
tworząc budżet obywatelski.

Wojciech Liszka z Klinów: – Działamy sprawnie. Koncentrujemy się na
dużych zadaniach i nie rozdrabniamy środków na drobiazgi, których nie
widać.

– O ewentualnych zmianach granic przede wszystkim powinni
decydować mieszkańcy, o ewentualnej secesji Klinów powinni
decydować mieszkańcy Klinów,
a nie Swoszowic czy Łagiewnik.
Wiem, że jak zawsze w takich
przypadkach zły pomysł obróci się
przeciwko pomysłodawcom. Ale
„mądry Polak po szkodzie”…
– mówi przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Dariusz Rejek z Jugowic: – Radzimy
sobie z większością wyzwań, wszystkie
uchwały realizujemy na bieżąco.
Jadwiga Szarek z Wróblowic:
– Radni wspierają się w działaniu,
otrzymując pomoc przewodniczącego.
Raj na ziemi?
Apetyty Łagiewnik
W tym samym czasie, gdy Dzielnica X Swoszowice zaczęła rozkwitać, leżąca po sąsiedzku, najmniejsza

w Krakowie, bo licząca zaledwie 541
ha Dzielnica IX, poniosła straty na
rzecz „Ósemki” i „Trzynastki”. Przewodniczący Rady Jan Stanisław Pietras mówi, że ustalając nowe granice,
ich okręg okrojono o ok. 30 ha. Stracili m.in. ludne osiedle przy ul. Obozowej, przedszkole samorządowe,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych, zbudowane specjalnie
dla okolicznych mieszkańców, a wjazd
do osiedla Cegielniana znalazł się nagle na mapie innej dzielnicy. Liczba mieszkańców „Dziewiątki” wynosi obecnie mniej niż 15 tysięcy, a im
mniej mieszkańców i gruntów miejskich, tym mniejsze środki finansowe
do dyspozycji Rady Dzielnicy. Jan Stanisław Pietras nie mówi tego wprost,
ale obawia się rozbioru swojej małej
wspólnoty.
Jak tej sytuacji zaradzić? Można nie
robić nic, można paktować z sąsiadami albo… próbować dzielnicę powiększyć na siłę.
16.08 i 22.09 radni z Łagiewnik –
Borku Fałęckiego podjęli uchwały,

Zgoda buduje – Swoszowice

Sukcesem zakończyły się ponadroczne starania dyrektor Anny

Przebudowa SP 43 w Swoszowicach to największa obecnie

Piaseckiej oraz radnych Andrzeja Jończyka ze Swoszowic i Tadeusza

inwestycja oświatowa w Dzielnicy X Swoszowice, realizowana

Murzyna z Klinów o uzyskanie dotacji ze Społecznego Komitetu

kosztem 4 milionów złotych z budżetu miasta. W walce

Odnowy Zabytków Krakowa na remont zabytkowego budynku

o fundusze – oprócz dyrekcji szkoły wzięło udział wielu ludzi

przedszkola przy ul. Merkuriusza Polskiego. Na odnowienie elewacji

dobrej woli, m.in. radny Andrzej Jończyk, przewodniczący Rady

oraz przebudowę dachu przyznano 45 proc. kwoty kosztorysowej,

Dzielnicy X Maciej Nazimek, pomagał także przewodniczący

tj. 106 303 zł. Pozostała część, czyli 129 805 zł, została przekazana

Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. W ciągu ostatnich lat

przez miasto.

powstały dwa nowe skrzydła budynku, aula, postawiono ścianki

Trwają prace przy dokończeniu wentylacji kuchni. Pozyskano

działowe, przebudowano dach i rozpoczęto montaż instalacji

brakującą dotychczas kwotę ok. 20 000 zł, na którą składają się:

wodno-kanalizacyjnej. W przyszłym roku zostaną otwarte cztery

12 800 zł przekazane z Klinów na wniosek przewodniczącego RD

nowe sale lekcyjne, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski,

Macieja Nazimka oraz 8000 z Wydziału Edukacji (całościowy koszt:

a dodatkowe wejście do szkoły zapewni komfortowy wjazd

to 73 400 zł).

niepełnosprawnym.
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w których wystąpili do prezydenta miasta Krakowa o „rozpoczęcie procedury
korekty (…) granic Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki” z Dzielnicą
VIII i XIII – mając wstępne uzgodnienia z samorządowcami – i… z rozpędu
z Dzielnicą X Swoszowice, uwzględniając „zwiększenie obszaru Dzielnicy
IX (…) w kierunku południowym”. Jak
twierdzi przewodniczący RD X Maciej
Nazimek, radni z sąsiedniej Dzielnicy
IX, nie skonsultowali swych działań ani
z samorządowcami, ani z mieszkańcami
Klinów. Atak był nagły i zaskakujący.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie Klinów powołuje się na kryteria
historyczne, topograficzne, infrastrukturalne i rozwojowe, sporo miejsca poświęca także potrzebie spójnej ochrony
zbiorowisk roślinnych i siedlisk ptaków
chronionych, jednak Stanisław Pietras,
pytany o nazwy roślin i ptaków, które
radni chcieli otoczyć opieką, z tak wielkim pietyzmem, nie potrafił ich wymienić. A zapytany wprost: jakie konkretnie tereny „Dziewiątka” chciałaby
zabrać „Dziesiątce” (uchwała mówi
o Górze Borkowskiej), wspomniał o konsultacjach społecznych i dodał, że rozmowa z przewodniczącym RD X Maciejem Nazimkiem nie spełniła jego
oczekiwań.

O co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli nie wiadomo o co, to o pieniądze.
O mieszkańców, gminne tereny i obszar – bo te trzy czynniki decydują
o środkach, jakie otrzymuje do swojej
dyspozycji Rada Dzielnicy.

– W Radzie Dzielnicy X dogaduje się kilkunastu ludzi, zarówno
z Klinów, jak z innych osiedli. Potrafimy się przekonywać, Dominik Galas tej sztuki nie posiadł
– mówi radny Wojciech Liszka.

Po dwóch latach oglądania prosperity u sąsiadów sfrustrowana „Dziewiątka” zaproponowała rozbiór młodej
Dzielnicy X. – Dobrze, że nie zażądała
korytarza przez Kliny! – żartuje radny
Adam Rymont.
Ktoś jednak taki pomysł zasugerował, podpowiadał, dostarczał argumentacji, zagrzewał do walki…
Pan na Swoszowicach
Starosta krakowski, członek generalności stowarzyszenia Konfederacja
Spiska – Dominik Galas jest znanym
członkiem społeczności Swoszowic:
znawcą historii miejscowości, geografii okolicznych ziem, jednym z trzech
autorów monografii „Swoszowice królewska perła siarką i wodami słynąca”. Działaczem społecznym i samorządowym, współorganizatorem

uroczystości jubileuszowych sześćsetlecia miejscowości.
Jako monarchista, opowiada się za
likwidacją urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i ustanowieniem
króla. Widzi na polskim tronie obywatela austriackiego(?) księcia Rogera
Wettyna. To zresztą proste do przeprowadzenia „w dzisiejszej konstytucji
należy zamienić słowo prezydent na
dziedzicznego monarchę i mamy monarchię konstytucyjną” – wyjaśnia na
portalu „Prawy.pl”. Oczywiście, elekcja wymaga czasu i dojdzie do niej
w drodze ewolucji.
Jako radny, Dominik Galas swobodnie koresponduje z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło,
nie wspominając wojewody czy prezydenta miasta, dzieląc się z nimi bogatym doświadczeniem samorządowca
drugiej kadencji. Jako zapalony sportowiec był widziany w październiku
2011 podczas Biegu Młodych na Błoniach, u boku kolegi po polityce – Donalda Tuska. Polityka, to jednak droga wyboista, łatwo się na niej potknąć,
a nawet przewrócić. W poprzedniej
kadencji radny biegał jednak na tyle
sprawnie, że został członkiem zarządu
Rady Dzielnicy X.
Ciąg dalszy na str. 6

Zgoda buduje – Opatkowice

Dzięki współpracy SP nr 134 z radnymi
Dzielnicy X Angeliką Kuczaj i Janem
Mikułą wykonano w tym roku wiele
prac remontowych, które poprawiły
i unowocześniły infrastrukturę szkolnego
budynku. Zmodernizowano kotłownię,
zaadaptowano pomieszczenia na świetlicę,
przebudowano toalety, wyremontowano
podłogi, pomalowano część sal lekcyjnych.
Szkoła wzbogaciła się o: kserokopiarki,
laptopy, tablice interaktywne, meble do
świetlicy i sal lekcyjnych, meble do szatni,
meble do biblioteki, mobilny zestaw
Wilga na terenie Dzielnicy X to rzeczka niewielka, ale groźna. Po każdych większych

nagłaśniający i wyposażenie gabinetu

opadach deszczu, wzbiera i wylewa, wyrządzając poważne szkody na posesjach. Staraniem

pierwszej pomocy. Prawdziwym hitem

mieszkańców Opatkowic, m.in. pani Marii Łąckiej, oraz dzięki pomocy przewodniczącego

inwestycyjnym będzie jednak budowa sali

RMK Bogusława Kośmidera i Rady Dzielnicy X, pozyskano środki od marszałka województwa

gimnastycznej. Na prace (w latach 2017-

małopolskiego i z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na regulację

2018) uzyskano już środki z budżetu miasta

brzegów rzeczki od ul. Starowiejskiej do Potoku Olszynka.

Krakowa w wysokości 5 200 000 zł!
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Wojna dzielnicowa
Dokończenie ze str. 5
– Wspierał radnych i podejmował
rzeczową współpracę – wspomina inny
swoszowicki radny Andrzej Jończyk.
Niestety, 15 maja 2012, poślizgnął
się na… „Fakcie”.
„Skandal! W zaniedbanej dzielnicy Swoszowice brakuje pieniędzy na
łatanie dziur, naprawę chodników czy
oświetlenie ciemnych ulic” – doniosła
gazeta. „Tymczasem radni dzielnicowi
postanowili wybrukować kawałek łąki.
Po co? Jak niesie wieść gminna, by jednemu ze swoich kolegów z Rady zrobić
dojazd do posesji. Ok. 40 tysięcy złotych
ma kosztować wyrównanie i utwardzenie kawałka łąki, który ma być przedłużeniem ulicy Perłowej w Swoszowicach.
Ten pomysł oburzył okolicznych mieszkańców.(…) Dla nikogo nie jest tajemnicą, że właśnie ta działka należy do osoby blisko spokrewnionej z radnym, który
wnioskował o utwardzenie łąki. Co na
to Dominik Galas, któremu mieszkańcy Swoszowic zarzucają, że kosztem publicznych pieniędzy chce załatwić swoje
interesy?” – pytał „Fakt”.
– Dominik Galas zachował się wobec nas bardzo nie fair – wyjaśnia przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej
Nazimek. – Zataił prywatę. Nie wiedzieliśmy, że droga prowadzi do działek jego krewnych...

Po próbie poprawienia swoszowickiej infrastruktury Dominik Galas skoncentrował się na polityce i postanowił zmienić przewodniczącego
Rady Dzielnicy – proponując własną
kandydaturę. Jednak, ku zaskoczeniu
zgromadzonych stronników – w dniu
głosowania zmienił nagle front i nieoczekiwanie poparł dotychczasowego przewodniczącego Macieja Nazimka oraz głosował przeciw jego
odwołaniu, porzucając tych, którzy
mu wcześniej zaufali – wspomina jeden z samorządowców.

– To nieprawda, że Kliny zabierają pieniądze, które należą się innym osiedlom. Z faktu, że sposób
zasilania dzielnic zależy proporcjonalnie od ilości mieszkańców
i powierzchni gruntów gminnych
(a tych Kliny mają najwięcej), korzystamy także my, otrzymując
więcej, niż gdyby nasze osiedla
były samodzielną dzielnicą – udowadnia radny Jończyk.
W kolejnej kadencji radnemu
nie zaproponowano już stanowiska
w zarządzie.
Utrata prestiżu musiała wywołać
gorycz starosty krakowskiego. Od tej
pory – jak twierdzą radni – zaczął systematycznie kontestować ich pracę.
– Na każdej sesji zadaje prowokujące pytania, nie pozwala atakowanym
odpowiadać, przerywa wypowiedzi.

Pisze skargi, tworzące własną rzeczywistość, poczynając od Rady Miasta
Krakowa, a kończąc na prezydencie
RP – wspomina Szewczyk.
– Podżega przeciw Radzie mieszkańców, manipuluje opinią, sprowadza ludzi negatywnie nastawionych
na sesje – dodaje opatkowicka radna
Angelika Kuczaj.
„Po ostatniej sesji Rady Dzielnicy
w Swoszowicach doszło do awantury” –
doniosły krakowskie media 2.09.2015.
„Na miejsce została wezwana policja,
a przewodniczący złożył doniesienie
o naruszeniu jego nietykalności cielesnej przez mieszkańca, który przyszedł
na sesję. O zdarzeniu poinformował
na Facebooku radny Rady Dzielnicy
X Swoszowice Dominik Galas. W emocjonalnym wpisie określił wydarzenia
z poniedziałku „największym skandalem w historii polskiego samorządu”.
W jego ocenie to apogeum awanturnictwa wywoływanego od dłuższego czasu
przez przewodniczącego Rady Macieja
Nazimka…”. (LoveKrakow.pl)
– Sam Galas nie zgłasza na sesjach
żadnych inicjatyw – ciągnie Angelika
Kuczaj. – Kliny wywalczyły np. pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci. Opatkowice na bezpłatny dowóz uczniów na zajęcia wf.
na pobliski stadion. Radny ze Swoszowic o nic nie zabiegał – a gdy uchwały

Zgoda buduje – Jugowice

Dzięki staraniom radnego Dariusza Rejka w Jugowicach wymieniono

31 sierpnia 2016, dzięki staraniom radnych Dzielnicy X, Rada Miasta

nawierzchnię czterech sięgaczy przy ul. Kustronia (wszystkie

dopisała ulicę Jugowicką do wykazu dróg, na których mogą być

otrzymały nawierzchnię z kostki brukowej), natomiast radna Anna

realizowane zadania dzielnicy. Dzięki temu ZIKiT rozpoczął remont

Żurad skutecznie zabiegała o zmianę nawierzchni sięgacza przy

chodnika. W tegorocznym budżecie przeznaczona jest na ten cel kwota

ul. Hubalczyków (kostka brukowa z odwodnieniem) oraz o nowy

64 000 złotych, w przyszłym roku na kontynuację prac zaplanowano

dywanik asfaltowy przy ul. Kaliskiej.

70 000 złotych. Na terenie osiedla pojawiły się kolejne kosze na śmieci.
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weszły pod głosowanie, zrobił awanturę, że szkoła w jego okręgu została
pominięta.
– Galas chce za wszelką cenę zaistnieć publicznie i politycznie, ma wielkie ambicje i aspiracje, chciałby być
przewodniczącym Rady Dzielnicy, jeśli nie Rady Miasta – mówi radny Bogumił Bania z Kosocic. – Ale samorząd
polega na budowaniu porozumienia,
a on jedynie paraliżuje naszą pracę.
Kiedy była np. procedowana uchwała
o budowie w trybie pilnym kanalizacji
przy ul. Schönborna i Gombrowicza,
w dyskusji był przeciwny. Robił ferment. To nie ma nic wspólnego z działalnością społeczną. – Jeśli ktoś chce
działać, musi zdobyć poparcie – podsumowuje radny Dariusz Rejek z Jugowic. – Galas nie próbuje tego robić,
stawia na rozgłos medialny, awanturę,
wszystkich krytykuje.
– Nie jesteśmy z nim skonfliktowani – pointuje radny Wojciech Liszka.
– On po prostu nie chce współpracować. W Radzie Dzielnicy dogaduje się
kilkunastu ludzi, zarówno z Klinów,
jak z innych osiedli. Potrafimy się
przekonywać, Dominik Galas tej sztuki nie posiadł.
Metodę Dominika Galasa dostrzegają również użytkownicy Facebooka.

Gdy 16 września na stronie „Swoszowice – nasze miejsce na ziemi” opublikował zdjęcie zaniedbanej skarpy na ulicy
Piłkarskiej przy kościele i skomentował, że „dzielnica nie finansuje remontu dróg chodników obrzeży tylko prawie
wszystkie pieniądze idą na jedno osiedle Kliny Borkowski!” (pisownia oryginalna), Beata Walczak odpisała: „Panie
Dominiku – jest Pan Radnym tej dzielnicy, trzeba działać nie narzekać, to
Pan ma pracować na rzecz Swoszowic
jako radny wybrany przez mieszkańców. Czekam na efekty pańskiej pracy, kiedyś na Pana oddałam swój głos”.

Radna Kuczaj z Opatkowic precyzuje, że podział Dzielnicy X na
osiedle bloków po jednej stronie zakopianki i domków leżących po drugiej – zemściłby się
na mieszkańcach tych ostatnich.
Choćby na Swoszowicach, gdzie
mało jest terenów gminnych i nawet park jest prywatny, a liczba
ludzi mniejsza niż w 5 blokach
na Klinach.
Andrzej Jończyk wyjaśnił uczestnikom forum: „Radny D. Galas wie o tym
doskonale, że budżet jest ustalany jeszcze w roku poprzedzającym – dzielnica nie mogła dołożyć tu więc „ani złotówki”. W sytuacjach awaryjnych RD
zwraca się do instytucji miejskich

– taki przypadek miał miejsce kilka lat
temu (naprawa jest zresztą widoczna
na załączonym zdjęciu), ale wtedy RD
otrzymała zgłoszenie. Obecnego przypadku nikt nam nie zgłaszał”.
Dominik Galas odpowiedział
w swoim stylu: „Panie Jonczyk! Pana
wypowiedź jest kompromitacja – chodzi pan do kościoła i nie widział pan
wcześniej problemu! To nie zrodziło
się w jeden dzień! Nie zainteresował
się pan problemem! Radze zrezygnować jeśli pan w okolicy nie widzę problemów do rozwiazania! Proszę również nie obrażać mieszkańców osiedla
swoszowice!”(pisownia i błędy ortograficzne oryginalne).
Radny Galas demaskuje ISIS
14 lipca 2016 portal Love Kraków.
pl omówił treść listów, jakie radny Galas wystosował do prezydenta Andrzeja
Dudy, premier Beaty Szydło, wojewody
Józefa Pilcha i prezydenta Jacka Majchrowskiego. Jego celem było „uzdrowienie sytuacji w tej części miasta”.
„Radny (…) płynnie przechodzi do
pierwszej skargi, która dotyczyła braku uczczenia minutą ciszy oraz specjalną uchwałą śp. Stanisława Tylka. – Jest
to chore, ale prawdziwe – pisze Galas.
Ciąg dalszy na str. 8

Zgoda buduje – Soboniowice, Rajsko, Kosocice

Kosztowny remont budynku i wymiana drzwi wejściowych

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Rajska Szkoła w obecnym roku

w Osiedlowym Domu Kultury Soboniowice (84 000 zł), to niejedyna

obchodzą dziesięciolecie. „Nowego ducha do naszej działalności

inwestycja w Kosocicach i Soboniowicach, gdzie radnym jest

tchnął nowy wicedyrektor mgr Marcin Szewczyk (radny Dzielnicy X

Bogumił Bania.

z Wróblowic – J.C.). Liczba zmian, jakie zaszły na naszym podwórku,

Niedawno wykonano m.in. kanalizację i położono asfalt na

jest ogromna, od szkolnej infrastruktury, aż po zmiany personalne

jezdni przy ul. Żelazowskiego, w tym roku kanalizację przy ul.

czy sposób zarządzania placówką edukacyjną” – wylicza prezes

Żelazowskiego Bocznej.

Stowarzyszenia Rajska Szkoła Marek Goliński. Zmiany widoczne są

Trwa wykonawstwo kanalizacji przy ul. Baryckiej, wyremontowano

gołym okiem: przebudowa wejścia głównego do szkoły, remont sali

także od podstaw ul. Kukiełek Golkowickich na odcinu ok. 700 m.

gimnastycznej, wyremontowane i doposażone w multimedia sale

Z końcem października ruszy remont ul. Harcerzy Krakowskich

lekcyjne oraz korytarze, szafki dla wszystkich uczniów, piękna sala

Bocznej, a od listopada powstanie nowoczesne oświetlenie ledowe

czytelnicza wraz z gabinetem pedagoga szkolnego, nowa szatnia,

przy ul. Gruszczyńskiego.

monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, nowy pokój nauczycielski...
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Dokończenie ze str. 7
– Niszczenie historii nazewnictwa związanego ze Swoszowicami nie chce porównywać do państwa islamskiego,
ale jest stosowane na olbrzymią skalę”
– cytuje Love Kraków.pl. (…) „Prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata
Szydło mogli się również dowiedzieć
o „uchybieniach” (przewodniczącego
Rady Dzielnicy – J.C.) takich jak niedopuszczenie do głosu innych radnych
czy obrażanie ich i podjudzaniu awanturnictwa” – dodaje portal.
Z punktu widzenia „Dziesiątki”
ważne jest jednak co innego. „Galas
w piśmie przyznaje, że przeanalizował granice dzielnicy i wychwycił, że
Kliny Borkowskie w przeszłości były
częścią Borku Fałęckiego (…) Radny
dostrzega również dysproporcje w rozwoju osiedli i inne priorytety inwestycyjne. Do czego to prowadzi? Ponieważ
to zaczątki, jak to nazwał radny Galas, wojny domowej, która zresztą wybuchła (...) Jak już wcześniej zostało
napisane, tę sytuację można uzdrowić
poprzez przywrócenie właściwych granic Dzielnicy X Swoszowice. Dominik
Galas zawnioskował więc o wyłączenie osiedla Kliny Borkowskie z granic
dzielnicy. W innym przypadku, zdaniem radnego, trwanie w obecnej sytuacji „grozi doprowadzeniem do rozlewu krwi”. (Love Kraków.pl)
Tak więc można przypuszczać
z dużą dozą pewności, że idea przyłączenia Klinów do Dzielnicy IX miała
oparcie w koncepcjach radnego Galasa. Obecnie, w osiedlach wchodzących
w skład Dzielnicy X, zbierane są wśród
mieszkańców podpisy pod petycją nawołującą do podziału. Jak ona dokładnie wygląda, „Dziesiątce” nie udało
się ustalić. Radny Galas – z całej ponad 20-minutowej rozmowy – pozwolił
zacytować jedynie, że wypowie się publicznie w chwili rozstrzygnięć na temat korekty granic Dzielnicy IX.
Szerzej mówi jednak o tym na
Facebooku:
16.09.2016 „Dominik Galas: Łącznie na dziś udało się zebrać z osiedli
swoszowice siarczan góra opatkowice
wroblowice rajsko kosocice soboniowice strzalkowice zbydniowice lusina
dolna Baryczy i pokrzywnicy prawie
1500 podpisów. Wciąż spływają całość
zostanie niedługo przekazana prezydentowi miasta. O czym poinformujemy w osobnym komunikacie! Dziękuję
wszystkim za oddany głos w społecznej


lokalnej sprawie. Jest wiele osób w to
zaangażowanych i przybywa zwolenników porzegnania osiedla blokowego
z naszej dzielnicy” (pisownia i błędy
ortograficzne oryginalne).
Lusina, o którą zapewne chodzi
Galasowi, leży w gminie Mogilany
i zebrane tam podpisy są nieważne.
– Radny opowiada bzdury mieszkańcom odległych osiedli, bo we własnym
nie może ich zebrać, ale kto zweryfikuje podpisy? – pyta Angelika Kuczaj.
Krajobraz po bitwie
Czym skutkowałoby odłączenie
Klinów? Utratą pieniędzy, znaczenia,
wpływów. Małe jest piękne, ale biedne, o czym przekonali się radni z sąsiedztwa i czego nie dostrzegają inicjatorzy konfliktu.
– Wątpię, czy wyłączenie z dzielnicy Swoszowice osiedli po wschodniej
stronie Wilgi i przyłączenie do „Dziewiątki”, lub wydzielenie ich jako samodzielnej dzielnicy – do czego dąży radny
Galas – byłoby korzystne dla Swoszowic
– mówi radny Andrzej Jończyk.
– To nieprawda, że Kliny zabierają pieniądze, które należą się innym
osiedlom. Z faktu, że sposób zasilania
dzielnic zależy proporcjonalnie od ilości mieszkańców i powierzchni gruntów
gminnych (a tych Kliny mają najwięcej), korzystamy także my, otrzymując
więcej, niż gdyby nasze osiedla były samodzielną dzielnicą – argumentuje.
Radna Kuczaj z Opatkowic precyzuje, że podział Dzielnicy X na osiedle bloków po jednej stronie zakopianki i domków leżących po drugiej
– zemściłby się na mieszkańcach tych
ostatnich. Choćby na Swoszowicach,
gdzie mało jest terenów gminnych i nawet park jest prywatny, a liczba ludzi
mniejsza niż w 5 blokach na Klinach.
Korzyści z obecnego układu dla
mieszkańców np. Swoszowic są ewidentne. – To m.in. dzięki głosom radnych z Klinów wybudowano sztuczne
boisko i wyremontowano pomieszczenia
klubu Krakus – wylicza radny Jończyk.
– Wyremontowano ulice: Kąpielową,
Merkuriusza; wielokrotnie dofinansowano Parafiadę, bibliotekę, biegi swoszowickie. Miejscowa szkoła otrzymała
sztuczne boiska z pieniędzy przeznaczonych pierwotnie dla Klinów; odwodniono budynek przedszkola, zakłada
się wentylację kuchni oraz remontuje elewacje dzięki pomocy radnego
z Klinów przy aplikowaniu o dotację
ze SKOZK-u. To dzięki długotrwałym
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zabiegom i kontaktom Macieja Nazimka z przewodniczącym Rady Miasta
Bogusławem Kośmiderem nasze osiedle uzyskało najwięcej z budżetu miasta w całej dzielnicy na sfinansowanie
przebudowy Szkoły 43 i ul. Myślenickiej
(odcinków swoszowickiego i wróblowickiego). Ta współpraca po prostu opłaca
się Swoszowicom. Ta współpraca, którą
radny Galas chce zakończyć, z krzywdą
dla sąsiadów.
W podobnym tonie wypowiadają
się inni radni: Liszka z Klinów, Szewczyk z Wróblowic, Bania z Kosocic, Rejek z Jugowic. – Tworzenie niepokoju
i dzielenie dzielnicy w środku kadencji jest dużą nieodpowiedzialnością –
podsumowuje Jadwiga Szarek, radna
z Wróblowic. – Ci, którzy tego chcą, widząc w tym jakąś korzyść, niech poczekają do wyborów – i wtedy, w uczciwy
sposób, próbują przejąć władzę.
Jak się to wszystko skończy?
Przewodniczący Komisji Dialogu
Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec – mówi, że wnioski
Dzielnicy IX będą rozpatrywane 25 X
i na posiedzenie komisji zostaną zaproszeni przewodniczący wszystkich zainteresowanych dzielnic. Korekta granic
„Dziewiątki” z „Ósemką” wydaje się
prawdopodobna, tym bardziej że obie
rady się porozumiały. Podział Klinów
jest jednak nonsensowny, bo przecież
zaledwie trzy lata temu doszło do ich
połączenia.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, prywatnie
mieszkaniec Dzielnicy IX, żałuje, że
w 25-lecie istnienia dzielnic powstają
napięcia, jakich wcześniej w Krakowie nie było. – Dziewiątka jest mała
– mówi – kompaktowa, radni są blisko
mieszkańców, to przecież same plusy.
A próba bogacenia się kosztem sąsiadów stanowi pierwszy taki przypadek
w naszym samorządzie, niebezpieczny precedens – rozwiązania siłowego.
Samorząd to jeden wielki kompromis,
zabieganie o porozumienie. Samorządem nie wolno manipulować. O ewentualnych zmianach granic przede
wszystkim powinni decydować mieszkańcy, o ewentualnej secesji Klinów
powinni decydować mieszkańcy Klinów, a nie Swoszowic czy Łagiewnik.
Wiem, że jak zawsze w takich przypadkach zły pomysł obróci się przeciwko
pomysłodawcom. Ale „mądry Polak po
szkodzie”…
Jakub Ciećkiewicz

