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Rada Dzielnicy X – lider inwestycyjny w Krakowie 2016

Nowy plac zabaw na Klinach przy ul. Korpala – str. 4
Fot. Mateusz Żuk
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Głos

Szanowni Pañstwo!
Z okazji Świ¹t Wielkiej Nocy,
¿yczymy Pañstwu radości czerpanej
ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
oraz wielu mi³ych chwil spêdzonych
w rodzinnym gronie. Weso³ego Alleluja!
Radni Dzielnicy X

Przewodniczącego

WYDARZENIA (24.02 – 4.04.2017)

Szanowni Państwo!

macieJ NaZimeK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X

ale mogło mu się o tym zapomnieć”, autorstwa Doroty Kaczor i Kamila Błocha,
uczestniczyło siedemnaścioro niezwykle
zaangażowanych we wspomniane przedsięwzięcie młodych artystów. Ich sukces
jest tym bardziej godzien docenienia, że
był debiutem tej grupy na deskach scenicznych poza macierzystą placówką.
4.04. Do późnego wieczora trwało gasze-

31.03. Zespół Sceny KLINY, pracujący
w Klubie Kultury Kliny pod kierunkiem
Doroty Kaczor, zajął I miejsce w Krakowskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Tęcza 2017”. W zwycięskim spektaklu pt.
„O tym, że każdy był kiedyś dzieckiem,

nie wielkiego pożaru łąk w Opatkowicach,
w pobliżu obwodnicy autostradowej. W akcji uczestniczyło kilka zastępów straży pożarnej. Wiosenne wypalanie traw, pomimo rozlicznych apeli i grożących kar, wciąż
stanowi poważny problem, także w Dzielnicy X.

Fot. aNeta auGustyN

Rada Dzielnicy X jest liderem
inwestycyjnym wśród wszystkich krakowskich dzielnic. To
zaszczytne miano zobowiązuje, więc nadal budujemy! Na
Klinach trwa montaż kanalizacji w ul. Narwik, a przed nami
dokończenie budowy nowoczesnego placu zabaw (w lasku),
kontynuowanie rewitalizacji
fortu wraz z utworzeniem parku i budowa ogólnodostępnego
kortu tenisowego przy Orliku.
Dzięki współpracy z władzami Krakowa w Swoszowicach dobiega końca rozbudowa
SP 43, we Wróblowicach staramy się zbudować chodniki na ul.
Niewodniczańskiego, a na Klinach nowe Przedszkole Samorządowe nr 41 już tętni życiem.
Będziemy też organizować
wydarzenia integrujące naszą
społeczność. Jak co roku odbędą
się Międzyszkolne Mistrzostwa
Dzielnicy X i Otwarte Mistrzostwa w Szachach oraz festyny na
Klinach i w Swoszowicach.
Zapraszam również do udziału
w 5. Biegu Swoszowickim oraz
w I Mistrzostwach Dzielnicy X
w Tenisie Stołowym. Zapewniam,
że będzie to kolejny bardzo owocny rok dla naszej dzielnicy!
Z poważaniem,

24.02. Konwent Przewodniczących Rad
Dzielnic zaprezentował finansowy bilans
dokonań krakowskich dzielnic. Okazało
się, że w latach 2015 i 2016 zdecydowanym liderem pod względem zrealizowanych inwestycji była, wśród wszystkich 18
dzielnic naszego miasta – Dzielnica X. Wiele wskazuje na to, że również w 2017 r. będziemy w tej dziedzinie przodować.
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Tak

Biegać każdy
może
Jubileuszowy V Bieg Swoszowicki urósł do rangi jednego
z najważniejszych wydarzeń biegowych po południowej stronie
Wisły. Piąta edycja tej imprezy
odbędzie się na terenie naszej
dzielnicy już 28 maja 2017 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”). W tym roku nowością jest
także dopuszczenie do startu zawodników pokonujących trasę zawodów z kijkami, tj. uprawiających tzw. nordic walking.
Największymi zaletami Biegu
Swoszowickiego są niewątpliwie zielone i malownicze tereny, na których
rozgrywamy zawody oraz różnorodność dystansów, wśród których ogromną popularnością cieszy się „Rodzinna mila”. W 2016 roku w biegu wzięło
udział 520 osób.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają okolicznościowe koszulki oraz, na
mecie, pamiątkowe odlewane medale.
Jak co roku, podczas ceremonii dekoracji zwycięzców, odbędzie się także losowanie nagród wśród wszystkich biorących udział w biegu. Zapraszamy do
zapisów!

to widzę...

Szanowni Państwo!

Partnerami naszego wydarzenia
są m.in.: Rada Dzielnicy X, Uzdrowisko Swoszowice i WLKS Krakus Swoszowice. Bieg organizowany jest pod
honorowym patronatem Wojewody
i Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa
oraz Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa. Organizatorem imprezy jest
stowarzyszenie biegaczy „I Ty Możesz
Być Wielki”.
Rafał Oświęcimka

Więcej informacji o wydarzeniu na
stronie internetowej: http://itmbw.pl

Budowy i remonty dróg, szkół,
przedszkoli, placów zabaw,
utrzymanie parków oraz codzienne
funkcjonowanie placówek
edukacyjnych i komunikacji
miejskiej – to wszystko
finansowane jest z miejskiego
budżetu, czyli z Państwa podatków.
Kraków może poszczycić się
ciągłym rozwojem inwestycyjnym
i wieloma wartościowymi
programami społecznymi.
Im zasobniejszy jest miejski
skarbiec, tym większe możliwości
finansowania kolejnych
zadań realizowanych z myślą
o mieszkańcach.
Im bogatszy miejski budżet,
tym wyższy komfort życia
w naszym ukochanym Krakowie.
Dlatego, w duchu prowadzonej
kolejny rok akcji miejskiej,
uprzejmie Państwa, wszystkich
mieszkańców Krakowa, proszę:
Płaćcie podatki w Krakowie.
Niech nasze miasto się rozwija!
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Fot. Mateusz łysik

4 | dziesiątka | nr 1 (35)



kwiecień 2017

Przedszkole
pachnące
farbą
Rozmowa
Fot. Mateusz Żuk

Koszt budowy placu wyniesie 760 tys. zł (700 tys. pochodzi z budżetu Rady Dzielnicy X).

Plac zabaw
między dębami
Przed rokiem pisaliśmy na łamach
„Dziesiątki”: „nowy, kolorowy, pięknie położony plac zabaw – Smoczy
Skwer – w parku Maćka i Doroty służy
już mieszkańcom Klinów”. Dziś Rada
Dzielnicy X może zameldować o kolejnym, podobnym zdarzeniu. Zakończył
się drugi etap budowy następnego osiedlowego placu zabaw na Klinach, przy
ulicy Korpala. Pachnące nowością zabawki dla dzieci, ławki dla rodziców
i dziadków, stojaki dla rowerzystów
– zachęcają do rekreacji na świeżym
powietrzu.
Plac jest pięknie położony, wkomponowany między zapewniającymi cień starymi dębami, pomnikami przyrody. Na tym urozmaiconym,

zielonym terenie umieszczono umiejętnie najdłuższy w Krakowie zjazd
linowy, ścianki wspinaczkowe o nietypowych kształtach, duże linarium,
karuzelę, huśtawkę wagową oraz huśtawki kubełkowe dla najmłodszych
i z większymi siedziskami dla starszych dzieci. Z oddali widać bocianie
gniazdo oraz kolorowy domek przy
piaskownicy.
Koszt budowy placu wyniesie 760
tys. zł (700 tys. pochodzi z budżetu Rady Dzielnicy, 60 tys. z Zarządu
Zieleni Miejskiej), a cała inwestycja
zakończona zostanie w ciągu najbliższych miesięcy. – Chciałem, żeby
plac zabaw na Klinach był najnowocześniejszy w mieście, pięknie położony i aby służył dzieciom
w różnym wieku. Żeby stał
się wzorcem dla kolejnych,
podobnych tego typu obiektów. Dlatego ustaliłem lokalizację między drzewami
i wybrałem oryginalne, ciekawe zabawki – mówi przewodniczący Rady Dzielnicy
X Maciej Nazimek. Wyzwanie zostało już w dużym stopniu zrealizowane, ale wciąż
jeszcze instalowane są zabawki zakupione u światowego lidera w produkcji tego
typu urządzeń.

z Małgorzatą Opryszek,
dyrektorką Przedszkola
Samorządowego nr 41
– Od stycznia rozpoczęła Pani pracę na stanowisku dyrektorki Przedszkola Samorządowego nr 41, placówki wyczekiwanej na Klinach. Proszę
powiedzieć o sobie trochę więcej.
– Jestem nauczycielką z kilkunastoletnim stażem pracy. Ukończyłam
teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej, a podyplomowo pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
w Akademii Ignatianum oraz organizację i zarządzanie oświatą w International Business Centre. Teraz kończę
logopedię.
– Czym się Pani interesuje?
– W szczególny sposób psychologią
rozwojową i kliniczną. W przedszkolu
przy ul. Babińskiego zamierzam wprowadzić m.in. innowację pedagogiczną
związaną z inteligencją emocjonalną,
o której pisze m.in. Daniel Goleman.
Według niego sukces w życiu zależy
nie tylko od intelektu, ale od umiejętności kierowania emocjami, które należy rozwijać w zalążku. Chciałabym
u moich wychowanków, przez gry i zabawy edukacyjne, rozwijać zdolności
w zakresie: podniesienia samoświadomości, skuteczniejszego panowania
nad przykrymi uczuciami, zachowania
optymizmu i wytrwałości mimo niepowodzeń, rozwijania zdolności empatii,
troskliwości i współpracy, nawiązywania i podtrzymywania poprawnych stosunków z innymi. Jednym słowem, do
osiągnięcia sukcesów osobistych.
– Co jeszcze jest dla Pani ważne?
– Od zawsze towarzyszyła mi muzyka. W szkole podstawowej należałam
do szkolnego chóru a cappella. Wszędzie, gdzie pracowałam, zakładałam
zespoły muzyczne, jeden z nich odniósł sukces ogólnopolski, nagraliśmy
z dziećmi płytę. Będę to robić nadal.

kwiecień 2017
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Fot. mateusz żuk

W przedszkolu już założyliśmy zespół.
– Zamierza Pani wyławiać talenty?
– Tak, nie tylko muzyczne, ale również aktorskie, plastyczne, recytatorskie… Właśnie powstają
koła zainteresowań, które
będą rozwijać wyłonione
talenty i przygotowywać
dzieci do udziału w konkursach. W ofercie mamy
także bezpłatny angielski,
gimnastykę korekcyjną
i taniec.
– Bogaty program.
– Mieliśmy już warsztaty z podróżniczką, spotkanie z pracownikiem
Straży Miejskiej, w trakcie przygotowań do dnia
sportu odwiedził nas dy„To wspaniały, kolorowy obiekt, funkcjonalny i przystosowany do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi”.
rektor biblioteki w Doi przystosowany do pracy z dziećmi
bczycach i jednocześnie autor projek– Rodzice angażują się w sprawy
niepełnosprawnymi: został wyposatu „Klub kulturalnego kibica”.
przedszkola?
żony w platformę schodową i specjal– A jak ocenia Pani samo
– Działają, mają dużo fajnych pone toalety. Dokoła ciągną się piękny
przedszkole?
mysłów. Wspólnie będziemy urząogród i plac zabaw pełen zabawek,
– To wspaniały, kolorowy obiekt,
dzać ogródek: sadzić kwiaty i tuje.
zadbano także o parking. To piękne
wyposażony w osiem dużych, nowoOrganizujemy kiermasz wielkanocprzedszkole.
czesnych sal z łazienkami i pomieszny, w trakcie którego będziemy sprze– Zatrudniła już Pani wszystkich
czeniami dla nauczycieli. Dodatkowo
dawać ozdoby i zbierać pieniądze na
pracowników.
na parterze są: duża kuchnia i stołówrzecz chorego Danielka. Chcemy
– Nie było to łatwe, ale w końka, pomieszczenia służbowe i toalety.
też koniecznie ogrodzić plac zabaw.
cu mam kadrę. Siedmioro nauczyNa piętrze pomieszczenia biurowe,
Przygotowujemy stronę internetocieli oraz pracowników obsługi
sala konferencyjna i trzy dodatkową przedszkola.
Planujemy artyi administracji.
we sale. Budynek jest funkcjonalny
stycznie pomalować ściany stołówki,
mamy już projekt. 25 kwietnia, podczas uroczystego otwarcia placówki,
spotkamy się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. A na początku czerwca zorganizujemy Piknik Rodzinny.
– Wiem, że sfinansuje go częściowo
Rada Dzielnicy X.
– Współpraca z Radą Dzielnicy
układa się bardzo dobrze. Przewodniczący, pan Maciej Nazimek, odwiedzał
nas kilkukrotnie, pytając o potrzeby
placówki i proponując współpracę, postarał się też o dofinansowanie pikniku, za co bardzo dziękujemy. W trakcie
imprezy przewidujemy występy dzieci,
które m.in. zatańczą i zaśpiewają, będą
zabawy i konkursy, malowanie twarzy,
konkurs na najlepsze ciasto, wspólne
pieczenie kiełbasek, szczudlarze, klauni, zespół śpiewający piosenki Abby.
Zapraszamy.
– Kiedy kolejna rekrutacja?
– Wkrótce. Czekamy na informację
„Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, ale od umiejętności kierowania emocjami, które
z Urzędu Miasta.
należy rozwijać w zalążku”.
Fot. mateusz żuk
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Olimpijski kort tenisowy, profesjonalny,
ekskluzywny, z wybiegami dla zawodników ma 18,27 na 36,57 metra i zmieści
się na działce o powierzchni 4 arów. A jeśli dokoła niego rosną stare dęby, jeśli
rzucają cień na graczy i jeśli to wszystko
znajduje się w dodatku na Klinach, to już
naprawdę rewelacja. Taki kort, a właściwie miejsce, które po nim zostało, radny
Andrzej Łatka wypatrzył między Orlikiem
i parkiem przy ulicy Fortecznej.
Kto go założył i kiedy? Nie wiadomo. Pewne jest tylko, że administracyjnie należał do boiska sportowego i służył entuzjastom, którzy aż do 1992 roku
grali tu i przyprowadzali swoje dzieci.
Był wśród nich znany krakowski tenisista i popularyzator sportu Andrzej
Faruzel.
Ostatni opiekun kortu z dębami
w tle, pan Andrzej, skapitulował, gdy
zarząd boiska podjął uchwałę o rozwiązaniu sekcji tenisowej. Zostało puste miejsce, ogrodzone, porzucone i zarosłe zielskiem.
Radny Łatka je zauważył, kiedy przyjeżdżał w odwiedziny do brata. Potem, gdy się sprowadził na Kliny, odkrył prywatny kort na działce
pana Leszka przy ulicy Fortecznej.
Jak pszczoły do miodu ściągali tu kolejni zapaleńcy z całej okolicy. – Przez
naszą grupę przewinęło się ponad 50
osób – wspomina radny – zdeklarowanych jest 20. Kort odnowiliśmy za

własne pieniądze. Przyszliśmy z grabkami, łopatami, czyściliśmy podłoże
z chwastów, wysypaliśmy nową mączkę, malowaliśmy linie, potem założyliśmy je na stałe.
W ten sposób na Klinach odrodziła
się grupa miłośników tenisa: – Kilka
razy grali u nas państwo Radwańscy,
była tenisistka i komentatorka Eurosportu Kasia Strączy, a także Romuald
Śmietana, który przyprowadził na kort
syna, Piotrka – mistrza Polski juniorów w singlu, deblu, zwycięzcę piątego miejsca w Europie na drużynowych
mistrzostwach do lat 16 oraz ubiegłorocznego mistrza Polski juniorów.
Piotr grał już wcześniej w kilku klubach: pod Tarnowem i w Kryspinowie,
ale wiele trenował również przy Fortecznej. Ideę odbudowy porzuconego
i zarosłego trawą kortu pod dębami
popiera całym sercem: Superpomysł,
takich miejsc powinno być jak najwięcej, trzeba zachęcać dzieci, stwarzać
przed nimi możliwości, bo to daje im
życiowe szanse.
Piotr ma 18 lat i swoją szansę wykorzystał. Po zdobyciu MP juniorów
w roku 2016 profesjonalna agencja
reklamowa przysłała mu propozycje
stypendialne z kilkunastu amerykańskich uniwersytetów. Właśnie wrócił
z University of Iowa, 35. uczelni w rankingu naukowym USA i 10. szkoły tenisowej w Stanach, gdzie najprawdopodobniej od nowego roku szkolnego

Fot. Mateusz Żuk

Tenisiści z Klinów

będzie studiował informatykę. – Mają
tam niesamowite możliwości – opowiada. – 20 kortów dla 12 studentów, z 4
wariantami podłoża. Dostałem stypendium, zostałem przyjęty, teraz negocjujemy kontrakt.
Andrzej Łatka doskonale wie, jaki
jest potencjał tenisa i męczył go obraz zarosłego kortu. Jednym z motywów, dla których wziął udział w wyborach samorządowych, a później został
przewodniczącym Komisji Sportu, było
pragnienie jego odbudowy. – Zanudzałem wszystkich radnych, prosiłem o pomoc i w końcu ją otrzymałem – cieszy
się. – W zeszłorocznym budżecie Rady
Dzielnicy zabezpieczono 22 tysiące zł,
a w tym roku 38 tysięcy, Zarząd Infrastruktury Sportowej obiecał dołożyć 60
tysięcy i już możemy kort budować.
Prace zostaną podjęte najprawdopodobniej w tym roku. – Podłoże i odwodnienie jest, trzeba je tylko
utwardzić i położyć tartan – mówi entuzjastycznie pan Andrzej.
Dla kogo ma być dostępny kort... ?
– W okolicy jest mnóstwo dzieci i młodzieży, uczniowie w dwóch pobliskich
szkołach grają z trenerami w salach
gimnastycznych. Są także tenisowe
szkółki. Nie będzie żadnego konfliktu,
bo dzieci grają do południa, a starsi do
wieczora – zapewnia radny Łatka.
A swoją drogą warto ten piękny
kort przywrócić do życia. Jest w nim
pasja i tradycja poprzednich pokoleń.

kwiecień 2017

nr 1 (35) | dziesiątka | 7



Dom dobry na wszystko
Rozmowa z Jadwigą Szarek, kierowniczką Klubu Kultury Wróblowice

Fot. Mateusz Żuk

– W latach 90. mówiono o domach
kultury jako o przeżytkach. Uważano, że ludzie nie chcą, żeby organizować im czas, że ich potrzeby zaspokoją firmy prywatne. Stało się jednak
inaczej…
– Bo domy kultury nie były wynalazkiem socjalistycznym, istniały jeszcze
przed wojną, jako tzw. domy społeczne,
w których organizowali się i spotykali
przedstawiciele lokalnych społeczności. Tworzyli teatry amatorskie, zespoły śpiewacze, kółka literackie...
– A dziś? Dom kultury stał się
sprzedawcą usług?
– Organizatorem życia kulturalnego i towarzyskiego, rozwijającym lokalną aktywność. Odwiedzają nas młodzi i starsi, urzędnicy i przedsiębiorcy,
bogaci i biedni, uprzywilejowani i dyskryminowani, żeby spotkać się na
gruncie lokalnym, sąsiedzkim, gdzie
znikają dzielące ich różnice. Nasz program odpowiada ich potrzebom, godzinom pracy i odpoczynku. Jeśli pojawia
się grupa, która chce realizować własny projekt, służymy jej doświadczeniem. Wspieramy rodziny wielodzietne
posiadające Krakowską Kartę 3+, które otrzymują rabat, a zajęcia odpłatne
nie są drogie.
– Klub jest instytucją kultury położoną najbliżej rodzinnego domu…
– I przygotowuje ludzi do spotkania
z kulturą.
– Przeglądając Państwa ofertę, byłem zaskoczony liczbą imprez. Organizujecie kilkadziesiąt rodzajów zajęć
– od tańca, muzyki i baletu, po dogoterapię, fitness, robotykę… A także wernisaże, festiwale, spotkania literackie… Jak wiele osób korzysta z klubu
i kim są?
– W tym roku na zajęcia stałe chodzi 450 osób tygodniowo (Wróblowice liczą ok. 3000 mieszkańców – J.C.).
Dzieci przychodzą praktycznie od urodzenia do Klubu Rodziców. Są także
przedszkolaki i uczniowie, dzieci grające, tańczące, śpiewające, mamy
30 solistów!!! Są dorośli i seniorzy,
udzielający się w teatrach amatorskich
i malujący obrazy… Nigdy nie miałam
problemu z frekwencją.

„Klub żyje, a ja mogę realizować marzenia innych ludzi”.

– Od jak dawna pracuje Pani we
Wróblowicach? W jakich realiach klub
wówczas funkcjonował?
– 25 lat temu zaczynałam od dziurawego dachu i podłóg, niedomykających się drzwi, wilgoci na ścianach,
nieszczelnych okien i starych, rozpadających się pieców akumulacyjnych,
które grzały, kiedy miały ochotę. Instruktorzy zimą uczyli grać na pianinie w rękawiczkach, co ich uczniom
nie przeszkadzało wygrywać konkursów i zdobywać nagród. Zawsze staraliśmy się nadążać za potrzebami, modami i zainteresowaniami społeczności
Wróblowic.
– Wiem, że jako lokalna radna skutecznie zabiega Pani o fundusze na modernizację budynku i działalność kulturalną. Jakie najważniejsze projekty
udało się Pani zrealizować?
– Dziś klub jest placówką wyposażoną w salę teatralną, taneczną, muzyczną, edukacyjną… Organizuje wiele ciekawych wydarzeń. Np., w wyniku
współpracy ze szkołą, w zeszłym roku
zrealizowaliśmy projekt „Moja wymarzona książeczka”. Odbyło się 20
warsztatów literackich i ilustracyjnych, uwieńczonych wydaniem książki. Są konkursy i festiwale (nawet
o zasięgu ogólnopolskim). Jest „Kocioł Bereniki”, miejsce, w którym

możemy przemyśleć własne przekonania. Głównymi bohaterami jednego
z wieczorów byli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Osoby
chorujące na schizofrenię przyjechały
do nas z filmem „Młotowstrząsy”, który powstał z pomocą profesjonalistów.
Drugą część wieczoru stanowiło otwarcie wystawy…
– Nie stronicie też od imprez okazjonalnych: zabaw karnawałowych
i andrzejkowych, Dni Dziecka, seniora,
rodzinnych spotkań integracyjnych.
– I często nie musimy zapraszać
wykonawców, mamy swoje, na wysokim poziomie, zespoły teatralne, wokalne, solistów...
– Z czego jest Pani najbardziej
dumna?
– Że klub żyje, a ja mogę realizować
marzenia innych ludzi.
– I ostatnie pytanie, do radnej: co
z placem zabaw we Wróblowicach,
wiadomo, gdzie powstanie?
– Tak, w tym lub przyszłym roku
na działce przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Wróblowicach. Będzie
to bardzo nowoczesny, ładny plac, wyposażony w urządzenia także dla dzieci
niepełnosprawnych.
– Dziękuję i życzę dalszych
sukcesów.

8 | dziesiątka | nr 1 (35)



kwiecień 2017

Fot. Mateusz Żuk

Gotowe do użytku są nowe boiska do badmintona i minikoszykówki. Harcówka służy uczniom. A szkoła, wspólnie z Radą Dzielnicy, realizuje
dwa nowe projekty czytelnicze.

Szkoła na medal
Rozmowa z dyrektorką SP 97 na Klinach Marią Madej
- Szkoła Podstawowa nr 97 przy
ul. dr. Judyma cieszy się dobrą opinią rodziców, wychowała już kilka
pokoleń uczniów, tradycyjnie odnosi też duże sukcesy sportowe. A przecież jeszcze kilka lat temu jej stan
techniczny był kiepski, a infrastruktura sportowa wymagała stworzenia
od zera… Zmiana, jaka się dokonała,
jest więc imponująca.

– W ciągu ostatnich kilku lat szkoła
przeszła gruntowną przemianę. Poprawił się stan budynków, zmieniło otoczenie. Prace modernizacyjne (odwonienie terenu, remont dachu, wymiana
okien, liczne naprawy, które towarzyszyły nam nieustannie) były koniecznością. Dzięki zaangażowaniu Rady
Dzielnicy X i jej funduszom udało się
doprowadzić do przełomu.

– Wiem, że współpraca Szkoły
z Radą Dzielnicy układa się wzorcowo.
Dzięki temu adaptowano pomieszczenia
piwniczne na harcówkę, powstało boisko, place zabaw. Jednak ubiegły rok
był chyba najważniejszy?

– Tak. Nasi podopieczni korzystają dziś z nowoczesnego, atrakcyjnie
zaprojektowanego kompleksu czterech boisk: m.in. trawiastego do piłki
nożnej, do koszykówki i piłki siatkowej. Z myślą o młodszych uczniach,
zwłaszcza tych, którzy wiele godzin
spędzają w świetlicy, powstały piękne,
kolorowe rekreacyjno-ruchowe place
zabaw. Mamy nową bieżnię i skocznię. Uczniowie z radością z nich korzystają i odnoszą sukcesy sportowe

(ostatnio reprezentant szkoły zajął
drugie miejsce w mistrzostwach Krakowa w koszykówce chłopców). A nasi
piłkarze nożni należą do najlepszych
w mieście.

- Wiem, że SP 97 jest areną dorocznych Międzyszkolnych Mistrzostw
Dzielnicy X, w których uczestniczą młodzi sportowcy ze wszystkich pobliskich
szkół podstawowych, a Rada Dzielnicy X pokrywa koszty organizacji tej
imprezy.

– Dziś turniej ten może się odbywać w warunkach znakomitych. Podobnie jak Jesienna Spartakiada dla
uczniów naszej szkoły. Gotowe do
użytku są nowe boiska do badmintona i minikoszykówki. Dużym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe
bezpłatne zajęcia: gimnastyka sportowa, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, gry i zabawy dla
dzieci, finansowane z funduszy Dzielnicy X. W sposób bardzo wyraźny spadła też liczba uczniów, którzy korzystają ze zwolnień z zajęć wychowania
fizycznego.

– W edukacji oprócz sportu ważne
są zainteresowania młodzieży. Słyszałem, że powstał nowy pomysł na promocję czytelnictwa.

– Przywiązujemy wielką wagę do
wysokiego poziomu, nasi uczniowie są
w czołówce konkursów pozaszkolnych,
a nawet ogólnopolskich. Wysokie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej
i inne sukcesy naukowe cieszą, ale zawsze wierzyliśmy w hasło „W zdrowym

ciele zdrowy duch”. Zgodnie z nim,
pan Maciej Nazimek, przewodniczący
Rady Dzielnicy X, przedstawił ostatnio pomysł upowszechniania i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów naszej
szkoły. Najlepszym sposobem jest rozbudowa rozwoju zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyków i potrzeb z tym związanych. W ten sposób
można wesprzeć rozwój intelektualny
i emocjonalny dzieci. Nasza biblioteka
cieszy się z propozycji, aby od nowego
roku szkolnego, wspólnie realizować
dwa nowe projekty czytelnicze. Pierwszy został roboczo nazwany „Lektura
dostępna”. W planie jest zakup za około 8000 zł, w latach 2018 i 2019, lektur szkolnych. Chodzi o stworzenie
uczniom możliwości pewnego i szybkiego wypożyczenia potrzebnej książki. Drugi pomysł sprowadzać się ma,
mówiąc w największym skrócie, do dotarcia, w sposób niepraktykowany dotychczas, bardzo interesujący, do tych
dzieci, które nie odkryły jeszcze w sobie pasji czytelniczej. Całoroczne działania planujemy podsumować ogólnoszkolnym konkursem.

– Czego można życzyć szkole i Pani
Dyrektor w najbliższym roku?

– Moje marzenia związane z naszą
placówką to wyposażenie w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, książki i multimedia, pracowni przedmiotowych i biblioteki. W parze musi iść
odnawianie pomieszczeń. Czyste, piękne klasy będą tworzyły lepszy klimat
do pracy i zabawy.
Nowoczesny, sprawny system monitorowania, chroniący szkołę to kolejny pomysł do realizacji w przyszłości.
Podobnie jak stworzenie odpowiedniej
liczby miejsc parkingowych dla rodziców i gości.

– Dziękuję serdecznie za rozmowę
i życzę dalszych sukcesów.

