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Głos

Przewodniczącego

Fot. Mateusz żuk

Zabawki zostaną zainstalowane wiosną.

Szanowni Państwo!

Ostatnie miesiące to w naszej
dzielnicy okres gorący. To czas
wielkich inwestycji: rozbudowa SP
43 w Swoszowicach, budowa sali
gimnastycznej w SP 134 w Opatkowicach, remont ul. Jasielskiej
w Jugowicach, a także wydanie
decyzji ZRID dot. przebudowy
ul. Myślenickiej. Ostatnie tygodnie
to też czas absurdalnej zawieruchy
dotyczącej podziału naszej dzielnicy. W wyniku walki o realizację
personalnych planów rozgorzała
awantura przynosząca wstyd całej
dzielnicy. Najbardziej oburzającym
argumentem jest próba dzielenia
ludzi na mieszkańców domów jednorodzinnych oraz bloków. Tym,
którzy chcą wyrzucać innych ludzi
z dzielnicowej społeczności, pragnę przypomnieć, że nikt nie nadał
im prawa do decydowania o losach innych osób. Wszyscy tworzymy naszą dzielnicę, nikt nie ma
prawa nikogo dyskryminować ani
wyrzucać. Tym bardziej cieszy inicjatywa Swoszowickiego Stowarzyszenia Siarczane Korzenie, które
zorganizowało piknik i zaprosiło do udziału w nim mieszkańców
wszystkich osiedli naszej dzielnicy.
Dobrze, że pojawiają się takie głosy społecznego rozsądku przeciw
podziałom. Awanturnictwu stop –
zgoda buduje!
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejn a z i m e k @ o p . p l
www.maciejnazimek.com

Plac zabaw
we Wróblowicach
Wróblowice, trzecie co do wielkości osiedle w Dzielnicy X, nie miało dotąd
placu zabaw. Oczywiście, jeśli nie liczyć: dwóch huśtawek, zjeżdżalni i bujaczków stojących przed domem kultury. Jednak nie do takich standardów przyzwyczajeni są mieszkańcy.
Nad sprawą budowy placu z prawdziwego zdarzenia przez długi czas wisiało dziwne fatum. W roku 2015 Rada Dzielnicy X przeznaczyła na ten cel 100 tysięcy złotych, projekt i początek prac przewidziano na rok następny, jednak nie
można było znaleźć odpowiedniej działki.
Dla radnych Jadwigi Szarek i Marcina Szewczyka powstanie placu jest priorytetem tej kadencji. Jadwiga Szarek wspomina, że pierwszy projekt ogródka we
Wróblowicach powstał już 12 lat temu. Miał wówczas stanąć na terenie miejscowego klubu sportowego „Wróblowianka”, jednak miastu zabrakło pieniędzy. Potem również zwróciła się do klubu o działkę. Działacze byli gotowi oddać kawałek ziemi leżący za boiskiem, niestety, okazał się użytkiem ekologicznym leżącym
w dodatku w strefie zalewowej. Drugą działkę przeznaczono na kort tenisowy.
Żeby pieniądze nie przepadły, a dzieci miały miejsce do zabawy, radni Szarek
i Szewczyk zwrócili się do dyrekcji ZSO nr 35. Dyrektor Mariusz Wagiel wskazał miejsce pomiędzy ulicami Mirtową i Bochnaka. Działka ma 14 arów. Jest tu
miejsce na huśtawki, karuzele, tyrolkę, mały park linowy, piaskownicę, zjeżdżalnię, można także ciekawie wykorzystać stare drzewa. Plac zabaw przy szkole będzie ogólnodostępny, są przy nim miejsca parkingowe, a teren zostanie włączony
w szkolny monitoring, będzie więc również bezpieczny.
Rada Dzielnicy X, w budżecie na rok 2016, przeznaczyła na ten cel 107 tys.
zł, a w roku kolejnym 114 tys. Spadzisty teren już przystosowano: wycięto krzaki, wykonano tarasy, podbudowę, ustawiono barierki. Wytyczono alejki, ustawiono ławeczki, urządzenia zostaną zainstalowane wiosną. Cała inwestycja zostanie
przekazana przez szkołę Zarządowi Zieleni Miejskiej.
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Samorząd
budowany
zgodą
– Panie Przewodniczący, jest Pan
często obecny w Dzielnicy X jako
uczestnik ważnych wydarzeń w życiu
lokalnej społeczności, np. upamiętnienia postaci bpa Albina Małysiaka,
otwarcia przedszkola samorządowego, uroczystych odbiorów wyremontowanych ulic i obiektów, na piknikach.
A także duchem, jako stały felietonista
„Dziesiątki”. Wielu radnych mówiło
mi, że bez Pana wsparcia ważne inwestycje w dzielnicy wcale by nie powstały. To sympatia do miejsca czy rezultat
udanej współpracy z ludźmi?
– Jestem przewodniczącym Rady
Miasta, ale i zwykłym radnym miejskim z tego rejonu. Moim obowiązkiem
jest utrzymywanie kontaktów z wyborcami, stąd regularne dyżury i spotkania. Wielu mieszkańców i radnych
X Dzielnicy wnosi o różne sprawy, inwestycje, modernizacje. I sporo się
udaje zrobić, choćby zadania drogowe. Wkrótce ruszy modernizacja ulicy
Myślenickiej, na którą po długich perypetiach właśnie wydano ZRID, czyli zgodę na rozpoczęcie przebudowy
i jeśli nie stanie się coś nadzwyczajnego, to wykonawca jeszcze w tym roku
wejdzie na budowę. Inne sukcesy to remont ul. Krzyżańskiego, Fortecznej, połączenie ul. Korpala z os. Mieczykowa
na Klinach, ulica Homolacsa. Ruszamy z przygotowaniem modernizacji ul.
Niewodniczańskiego. Podejmujemy zadania edukacyjne: remont szkoły nr 43
na Myślenickiej, nowa sala gimnastyczna w Opatkowicach przy SP134, przedszkole na Kobierzyńskiej, a przed nami
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Bartla na Klinach. Ważne są
także sprawy kultury: remonty klubów
w Soboniowicach i Wróblowicach czy
rewitalizacja fortu na Klinach, gdzie
znajdzie godne miejsce Klub Kultury
Kliny. Sporo tego, bo tak chcą mieszkańcy i dzielnicowi radni.

– Rada Dzielnicy X już po raz trzeci
zdobyła tytuł Lidera Inwestycyjnego
w Krakowie, co dowodzi wielkiej dynamiki. Z drugiej strony wiemy, że jest
podzielona. Tarcia hamują samorząd
czy sprzyjają jego rozwojowi, bo trzeba o coś walczyć?
– Zawsze lepiej działać w zgodzie
i porozumieniu, ale nie wszyscy potrafią. Niektórym się wydaje, że krzykiem, konfliktem, głośnym naciskiem
można zdobyć więcej. Na krótką metę
tak, ale na dłuższą ludzie konfliktowi, dążący do awantur przegrywają,
bo niewielu chce z nimi współpracować. Wygrywają ci, którzy szukają porozumienia, co czasem wymaga kompromisów i gestów dobrej woli. Sam
je czynię, ale często odbierane są jako
słabość, a jest wprost przeciwnie, to
oznaka siły i chęci porozumiewania
się. Podczas obchodów 600-lecia Swoszowic zawnioskowałem do Sejmiku
Województwa Małopolskiego o wsparcie finansowe i dzięki zaangażowaniu
pana radnego Bogusława Sonika udało
się pozyskać 50 tysięcy złotych. Skuteczność i gest dobrej woli! Porozumienie jest zawsze lepsze niż niezgoda, chociaż nie zawsze jest możliwe.
– Przenieśmy się w teren. Widział
Pan Szkołę Podstawową nr 43 w Swoszowicach po remoncie. Pamiętam ten
budynek w stanie destrukcji, wilgotny, przyciasny, spisany na straty przez
historię. Prowadzony od dwóch lat
remont pochłonął 4 miliony złotych
z kasy miasta i stał się największą lokalną inwestycją oświatową.
– Remont szkoły to efekt kilku lat
starań i organizowania środków finansowych. Dzięki temu zyskała o wiele
większe możliwości. Uczące się tam
dzieci, nauczyciele, rodzice wreszcie
mają placówkę z prawdziwego zdarzenia. Teraz szkołę czeka kolejny etap
przebudowy. W przyszłym roku będzie

wielkie otwarcie. A przecież budujemy jeszcze więcej – salę gimnastyczną
w Opatkowicach i wielki zespół szkolno-przedszkolny na Klinach, na Bartla
obok pętli.
– Skoro jesteśmy w Swoszowicach.
Co roku jak bumerang wraca kwestia
remontu ulicy Myślenickiej, na odcinku od ronda przy autostradzie do
skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego. Po latach starań powstał plan, który przekształcał tę zapyziałą, wiecznie
zakorkowaną ulicę, w prawdziwą arterię. Miasto przyznało 28 milionów złotych na budowę i… wszystko się wywróciło. Ale jak Pan już sygnalizował
remont jednak będzie.
– Remont na pewno się odbędzie,
choć było rzeczywiście wiele problemów. Najpierw mieszkańcy protestowali, by wyremontować Myślenicką,
potem część protestowała przeciwko
remontowi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu miejscowego radnego Andrzeja Jończyka ze Swoszowic udało
się wszystkim wyjaśnić ideę inwestycji, przeprowadzić procedury i tylko
jeden mieszkaniec protestował, choć
potem się wycofał. Niestety, uruchomiło to całą procedurę. Odbyłem kilkanaście spotkań z urzędnikami miasta
i województwa, znaleźliśmy rozwiązanie i myślę, że jeszcze w 2017 roku ruszy przebudowa tej ulicy. Jestem tego
pewny, choć rzeczywistość zawsze
może zadziwić.
– Panie Przewodniczący, skoro jest
tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Od
zeszłego roku pojawiają się pomysły
podziału Dzielnicy X. Kliny osobno,
osiedla po drugiej strony Zakopianki
osobno. Czy Swoszowice, Wróblowice,
Opatkowice, Rajsko, Soboniowice, Jugowice, Kosocice, Zbydniowice skorzystałyby w Pana przekonaniu na takim
rozwiązaniu?
Dokończenie na str. 7
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Szkoła po remoncie
„Poniedziałek 4 września 2017 przejdzie
do historii Swoszowic jako dzień rozpoczęcia nauki w gruntownie zmodernizowanej SP 43” – napisał na Facebooku
radny Andrzej Jończyk. Przejdzie także
dumnie do 135-letnich dziejów szkoły, jako największa oświatowa inwestycja. Kosztowna bo za 4 miliony 100 tys.
złotych.

dach, wentylację, wymieniono piece,
powstało nowoczesne boisko, bieżnia,
skocznia… Niektóre drobne, acz bardzo potrzebne prace wykonali w czynie społecznym rodzice uczniów”.
Do historycznego remontu przyczynił się także przewodniczący Rady
Miasta Bogusław Kośmider. „Początkowo na remont mieliśmy przeznaczyć
tylko 1,5 mln – wspominał – ale udało mi się przekonać prezydenta Jacka
Majchrowskiego, że kompleksowy remont, który spełni oczekiwania dzieci
i rodziców wykreuje nową jakość dla
Krakowa”.
Pani dyrektor Ewa Tomczyk mówi,
że lista osób, które przyczyniły się
do dzisiejszego sukcesu jest ogromna i trudno jej wymienić wszystkich
sojuszników, dlatego dziękuje przede
wszystkim dzieciom i rodzicom, że
wytrzymali dwa lata ogromnego remontu. Przez cały czas w budynku
trwała przecież nauka. I to na wysokim poziomie. SP 43 ma kadrę doskonale przygotowanych, wciąż podnoszących swe kwalifikacje fachowców.
Są wśród nich terapeuci pedagogiczni, pedagog, psycholog, surdopedagog, logopedzi; specjaliści prowadzą
gimnastykę korekcyjną, coaching

i tutoring. Realizowanych jest mnóstwo innowacji, a sprawdzian po klasie VI sytuował szkołę na najwyższej pozycji. Jedyną bolączką były
problemy remontowe, które w przeważającej części się już zakończyły, przed nami jeszcze remont sali
gimnastycznej.
Z patosem, ale bez przesady można
napisać, że obecna kondycja szkoły, to
hołd złożony górnikom z kopalni siarki, którzy w 1882 roku przekazali swoje oszczędności na budowę szkółki ludowej. Pierwsza nauczycielka – Zofia
Rutkowska – napisała: „W Imię Boga
biorę pióro do ręki, aby rozpocząć kronikę, którą kto i kiedy skończy – trudno odgadnąć, Bóg by dał, by ona długie lata i wieki szczęśliwie przetrwać
mogła i zawsze równie pocieszające
zawierała wiadomości, jakiemi mnie
przyszło ją rozpocząć. Wraz bowiem
z tą kroniką wchodzi w życie szkoła
ludowa, etatowa, urządzona według
wymagań pedagogiki, a z nią nadzieja, że ona będzie cegiełką w budowie
fundamentów dla przyszłości kraju
– że ona spełniać będzie to wielkie
i święte zadanie, do jakiego jest powołana…” I tak się też stało.

Fot. Mateusz żuk

Dzięki niej nowy rok szkolny 42 nauczycieli i 466 swoszowickich dzieci
rozpoczęło w kolorowych, pachnących
farbą, funkcjonalnych pomieszczeniach. W ciągu ostatnich dwóch lat powstały dwa nowe skrzydła budynku,
5 nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych, obszerna świetlica, biblioteka i pokój nauczycielski, gabinety pielęgniarski i pedagoga, dwie łazienki
oraz wspaniała dwudzielna aula.
– Wszystkie pomieszczenia są ładne – cieszy się dyrektor Ewa Tomczyk,
która starania remontowe podjęła już
w 2005 roku – doświetlone, wyposażone w nowoczesny sprzęt, tablice interaktywne, projektory multimedialne,
meble. Działają pracownia biologiczno-chemiczna, fizyczno-geograficzna, historyczna i języka polskiego. Jest także nowa sala do edukacji
Jakub Ciećkiewicz
wczesnoszkolnej. Wspaniała, nowoczesna aula będzie
miejscem spotkań i niezwykłych wydarzeń dla mieszkańców Swoszowic, m.in.
wieczorów poezji, Dni Odkrywania Talentów, koncertów, uroczystości okolicznościowych. A to wszystko
nie koniec, ponieważ właśnie rozpoczyna się kolejny remont: za dwa miliony
złotych, w ciągu dwóch lat,
powstaną dwie sale lekcyjne i toalety na poddaszu.
Trudno w takiej chwili
popatrzeć wstecz. „Pani dyrektor Ewa Tomczyk – pisałem dwa lata temu – wspomina czasy, kiedy zaczynała
pracę: ze studzienki lała się
woda, mury były wilgotne,
ramy okien zgniłe… Teraz
jest lepiej. Decyzją radnych
Dzielnicy X wyremontowano kotłownię, przyziemie,
Nowy rok szkolny 42 nauczycieli i 466 swoszowickich dzieci rozpoczęło w pachnących farbą pomieszczeniach.

wrzesień 2017
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Swoszowice – Opatkowice

Po szynach
Zaledwie dwa miesiące dzielą nas
od ukończenia łącznicy kolejowej Zabłocie – Krzemionki, dzięki której
Szybka Kolej Aglomeracyjna, omijając
Płaszów, dotrze do Skawiny. – Na linii
Kraków – Oświęcim (linia nr 94) PKP
PLK zrealizuje do końca br. inwestycje
za ponad 57 mln zł netto - mówi Dorota Szalacha z PKP – obejmujące między innymi wymianę szyn, podkładów
i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlakach: Kraków Swoszowice – Skawina, Podbory Skawińskie –
Spytkowice oraz Przeciszów – Dwory
– Oświęcim. Poprawę bezpieczeństwa
i sprawniejszy ruch pociągów, a także
samochodów zapewni również remont
kilku przejazdów kolejowo-drogowych.
Dla mieszkańców Dzielnicy X to
bardzo dobra wiadomość, oznacza bowiem początek zmian, na które stawiają gmina oraz Urząd Marszałkowski.
W dającej się przewidzieć przyszłości
powstanie alternatywa dla wykorzystania samochodów! Zmniejszą się korki.
Skróci czas dojazdu do pracy, zmniejszy ilość krakowskiego smogu.
Do roku 2019 zostanie całkowicie
zmodernizowany przystanek Swoszowice (położony na terenie Jugowic)
wraz z dojazdem nowym odcinkiem
od ul. Kąpielowej, powstanie parking
park and ride. A w rejonie ul. Dębskiego, w Opatkowicach, wyrośnie zupełnie nowy peron SKA, z dojazdem od ul.
Taklińskiego i parkingiem. Ale prawdziwym hitem inwestycyjnym ma być
wiadukt w ciągu Kąpielowej. Wszystko
to poprawi komunikację i jakość życia
mieszkańców dzielnicy.
Swoszowice – Jugowice
Radny Dariusz Rejek ma się z czego cieszyć. Do Jugowic spływają pieniądze gminne i pochodzące ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(fundusze unijne), które przeobrażą lichy obecnie przystanek w nowoczesną
stację szybkiej kolei.
Remont peronu, wiaty przystankowe, przygotowanie odpowiednich
dojść i dojazdów, budowa tunelu oraz
parking na 150 samochodów wzięło na
siebie miasto. Kompleksową modernizację ponurego i zdekapitalizowanego

budynku stacyjnego odremontuje PKP
Nieruchomości. Zostanie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, do dyspozycji podróżnych będą
m.in. poczekalnia i toalety. Planowane
jest także uruchomienie małego lokalu
komercyjnego. Dariusz Rejek widziałby na piętrze lokalny klub kultury, miejsce spotkań społeczności oraz obowiązkowo klub seniora. Obok stacji mógłby
też powstać plac zabaw dla dzieci.
Ale co z korkami?
Oczywiście, kiedy pociągi SKA zaczną kursować co 15 minut, torowisko
przy skrzyżowaniu ulic Kąpielowej
i Torowej, które można dzisiaj pokonać
przejeżdżając przez szlabany, zakorkuje się do reszty. Widmo komunikacyjnego paraliżu, również na znacznie
ruchliwszej ul. Zakopiańskiej, ma jednak oddalić budowa wiaduktu drogowego. Jak wspomina radny Jan Mikuła taka inwestycja była planowana już
w latach 90., kiedy powstawał pobliski odcinek autostrady A4. Jednak na
planach się skończyło. Radni Dzielnicy X nie chcą więc teraz stracić kolejnej szansy na poprawę tego przejazdu.
Dlatego przyjęli w lipcu uchwałę wnioskującą do prezydenta Krakowa o podjęcie kroków w celu budowy wiaduktu
nad torami w pobliżu stacji kolejowej
w Swoszowicach, w ciągu ul. Kąpielowej, co pozwoli także rozwiązać ewen-

tualne trudności z dojazdem do nowego parkingu.
– Radni „Dziesiątki” liczą na pomoc władz miasta, bo dzielnicy nie
stać na samodzielne sfinansowanie
tak oczekiwanej w Swoszowicach inwestycji. Cały nasz budżet to 2 mln 300
tys. zł, które musimy rozdzielić na różne zadania – wyjaśnia Jan Mikuła.
Opatkowice i… Kliny?
Angelika Kuczaj jest osobą dobrze zorientowaną w sprawie budowy
przez PLK przystanku przy ul. Macieja
Dębskiego. Budowa drogi dojazdowej,
to dla radnej gorący temat. Nie tylko
dla niej. Teren przyszłej drogi należał wcześniej częściowo do właścicieli prywatnych. Spółka deweloperska
oraz mieszkańcy Opatkowic państwo
Filipowiczowie – zgodzili się jednak na
nieodpłatne przekazanie swoich gruntów na rzecz przyszłej drogi, bocznej
od ul. Taklińskiego.
Prace kolejowe w Opatkowicach, na
które PKP wyłoży 800 tys. zł netto, rozpoczną się już z początkiem przyszłego roku, a zakończą z końcem r. 2019.
– Będzie to wielkie ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców, ponieważ
po zmodernizowaniu trakcji pociągi
pasażerskie pojadą z prędkością 100
km na godzinę, dostarczając pasażerów do centrum miasta z komfortem
porównywalnym do metra – cieszy się
Angelika Kuczaj. – Nieoceniony wkład
w rozbudowę SKA, nowy przystanek
w Opatkowicach oraz rozbudowę ul.
Taklińskiego zawdzięczamy zaangażowaniu doradcy prezydenta Krakowa panu Krzysztofowi Adamczykowi

Czy to możliwe, aby stacja SKA powstała również na Klinach?

Dokończenie na str. 7
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Plan dla Wróblowic
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może
się wydawać tematem nudnym i zagmatwanym, ale dla mieszkańców
Wróblowic jest kwestią równie ważną
jak możliwość zbudowania domu czy
przekazania swoich działek dzieciom.
Dlatego zaprezentowanie koncepcji
powstającego planu miejscowego –
skierowanego 30 I 2017 r. do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy X i konsultowanego z mieszkańcami osiedla
– wywołało duże emocje.
Dlaczego plan w ogóle powstaje?
Otóż w lipcu 2014 roku Rada Miasta
Krakowa wprowadziła zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dokumencie określającym perspektywy
rozwoju miasta, z którym wszystkie
plany miejscowe powinny być zgodne. W związku z tym przystąpiono do
opracowania nowego planu „Wróblowice II” i rozpoczęto procedurę, której kolejne etapy – dla zachowania czytelności – przedstawiamy w osobnej
ramce. Zapis najbardziej dyskutowany przez mieszkańców można streścić
w kilku zdaniach. Ponieważ osiedle
znajduje się w strefie uzdrowiskowej
B i C uzdrowiska Swoszowice, leżące
tu działki budowlane, które posiadały dotąd 55 procent powierzchni biologicznie czynnej, czyli mówiąc obrazowo – zielonej, w nowej koncepcji mają
jej mieć aż 70 proc. Dla posiadaczy
gruntów, którzy nosili się z zamiarem
budowy większych domów albo podjęli w tym kierunku starania, to prawdziwy problem. We Wróblowicach jest
jednak także około dwudziestoosobowa
grupa mieszkańców, która na nowym
planie może skorzystać. Są nimi posiadacze działek niebudowlanych przeznaczonych w projekcie nowego planu
pod budownictwo jednorodzinne oraz
właściciele gruntów, na których linia
zabudowy utrudnia lub uniemożliwia
powstanie budynku. Nowy plan mógłby te niedogodności skorygować. We
Wróblowicach są także osuwiska, które koniecznie należy wyłączyć z zabudowy, żeby nie dopuścić do obrotu zagrożonymi działkami! Aby pogodzić
interesy różnych grup mieszkańców,
radny Bogumił Bania – przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego

Rady Dzielnicy X – zaproponował, aby
plan miejscowy „Wróblowice II” działał punktowo i dotyczył wyłącznie
nowo tworzonych działek. – Jedni na
tym nie stracą, inni zyskają – argumentuje. Podczas zebrań pojawiły się
także opinie krytyczne, a nawet pomysł
odrzucenia projektu w całości, pomysł,
który podzieliłby mieszkańców na dwa
obozy. Jest to formalnie możliwe, jeśli
Rada Miasta przychyliłaby się do takiej koncepcji, ale wówczas straciliby
wszyscy, którzy walczą dziś o uzyskanie dla swojej ziemi statusu działki budowlanej czy poprawienia jej parametrów. W trakcie sesji Rady Dzielnicy X,
20 lutego, została przyjęta salomonowa uchwała, która opiniuje negatywnie
projekt miejscowego planu i wnioskuje
o zmianę(…) „polegającą na nieobejmowaniu przedmiotowym planem obszarów przeznaczonych pod zabudowę
w obowiązującym MPZP Wróblowice”.
Jak podkreśla radny Bogumił Bania,
który tworzył zapisy projektu uchwały,
rada wyszła naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, kwestionując zapisy,
co do których mieli zastrzeżenia. Jak
wynika z wypowiedzi Elżbiety Szczepińskiej, zastępcy dyrektora Biura

Planowania Przestrzennego, zmiana ta
wymaga nowej uchwały Rady Miasta,
co oznacza odstąpienie od przygotowywanego planu i przystąpienie do tworzenia nowego – w innych granicach.
Cała procedura musiałaby więc zostać powtórzona od początku i utraciłaby walor całościowego spojrzenia na
zabudowę Wróblowic. Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK Grzegorz Stawowy uważa, że najgorszym
rozwiązaniem byłoby zaniechanie dalszych prac nad planem miejscowym,
skoro istnieje możliwość wykonania
planu tylko dla konkretnych działek,
dzisiaj niebudowlanych, mających problemy z linią zabudowy oraz zagrożonych osuwiskami. Wymagałoby to
jednak cofnięcia się o rok w pracach
planistycznych. – Zaczekajmy, co się
wydarzy podczas wyłożenia projektu
do publicznego wglądu – zachęca.
– Poznajmy opinie wszystkich zainteresowanych. Nie ma sensu robić niczego na siłę.
Aby pomóc Czytelnikom w zrozumieniu meandrów trwającej już od
pewnego czasu procedury, przygotowaliśmy poniższą ramkę.

Jak powstaje plan miejscowy, czyli co i kiedy czeka mieszkańców Wróblowic?
9 lipca 2014. uchwała Rady Miasta krakowa o zmianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Przestrzennego.
3 lutego 2016. uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia Planu Miejscowego „Wróblowice II”.
19 lutego 2016. zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu, ogłoszenia w gazecie, na stronach WWW uMk,
powiadomienie Rady Dzielnicy. Do Biura Planowania Przestrzennego wpływa 27 wniosków.
Powiadomienie instytucji opiniujących i uzgadniających projekt, że przystąpiono do sporządzenia planu. Wnioski ww. instytucji. Wykonanie tzw. uwarunkowań do planu: ekofizjografii i inwentaryzacji w terenie. Przygotowanie tzw. karty osuwisk.
30 stycznia 2017. Powstanie koncepcji planu i skierowanie jej do Rady Dzielnicy X. spotkania z mieszkańcami.

Przyszłość:
konsultacja koncepcji w komisji Planowania Przestrzennego i ochrony Środowiska Rady Miasta.
Rozpatrzenie przez Prezydenta zgłoszonych wniosków. zarządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane w BIP i będzie się
odnosiło do wszystkich złożonych wniosków.
uzgodnienie i zaopiniowanie projektu z instytucjami określonymi w ustawie.
Wyłożenie Projektu w Biurze Planowania Przestrzennego na minimum 21 dni roboczych do publicznego wglądu. składanie
uwag przez zainteresowanych do 14 dni po wyłożeniu.
Prezydent rozpatrzy uwagi złożone do projektu planu. zarządzenie w tej sprawie ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli uwagi zostaną rozpatrzone pozytywnie i nastąpi zmiana projektu planu, projekt będzie ponownie opiniowany,
uzgadniany i wykładany do publicznego wglądu. Powtórzenie procedury trwa około 3 miesięcy.
Plan zostanie skierowany do Rady Miasta. RM ma obowiązek rozpatrzyć uwagi nieuwzględnione przez prezydenta. Jeśli Rada
wniesie poprawki, projekt planu zostanie zmieniony, zaopiniowany i wyłożony do publicznego wglądu. Procedura określona
w ustawie o Planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym trwa od 1,5 do 2 lat… a nawet dłużej!
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Samorząd
budowany
zgodą
Dokończenie ze str. 3

– Dyskusja nad przyszłością dzielnic trwa od lat, sam w niej uczestniczę.
Dzielnice potrzebują zmian, bo mieszkańcy potrzebują małych, lokalnych
ojczyzn. Ale z rozwoju przez podział
nic dobrego nie wyniknie. Dzielnice w Krakowie mają od 15 do 70 tysięcy mieszkańców, dzięki temu mają
spore, choć wg mnie za małe budżety.
Dzielenie dzielnic na jeszcze mniejsze
poskutkuje jeszcze większym rozproszeniem środków i niemożnością realizowania w dzielnicach większych
projektów, inwestycji. Stracą na tym
mieszkańcy, bo dzielnica będzie mogła zrobić jeszcze mniej. Zamiast tego
proponuję rzeczywistą, poważniejszą reformę. Więcej kompetencji dla
rad i zarządów dzielnic, zdecydowanie więcej pieniędzy dla dzielnic, to
jest właściwy kierunek zmian. Dzięki
temu duże dzielnice, z dużymi kompetencjami i dużymi środkami, będą dla
mieszkańców więcej znaczyć i więcej
będą mogły zrobić dla lokalnych środowisk. To jest właściwy kierunek: więcej kompetencji i więcej środków, a nie
kłótnie i podziały.
– Co Pan doradza radnym Dzielnicy
X u schyłku kadencji?
– Na dłuższą metę i w życiu osobistym, i w życiu radnego liczy się, cośmy zrobili, ale też jak to zrobiliśmy.
Liczy się, jakie projekty udało się
zrealizować, jakie zadania podjąć, co
z proponowanego w wyborach planu
udało się nam zrobić. Jednak liczy się
też, w jaki sposób to udało się nam zrobić, w jakiej atmosferze, z jakim zaangażowaniem swoim i ludzi. Liczy się,
czy byliśmy lokalnymi liderami, za
którymi idą inni, jak ludzie odbierali
nasze działania, jak się w nie angażowali. Samorząd to wspólnota, nie musimy myśleć i mówić tak samo, ważne abyśmy się wspólnie starali o naszą
wspólną przyszłość. Zgoda rzeczywiście buduje, a niezgoda rujnuje.

Widmo w Jugowicach
Ta historia przypomina horror. Mieszkańcy ul. Jasielskiej, gdzie woda od lat
dostarczana była do mieszkań przez system rur azbestowych, zaczęli wiązać liczne przypadki zachorowań onkologicznych w okolicy z działaniem wodociągów.
Jak wiadomo azbest, podobnie jak tytoń czy arsen zostały wpisane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia na listę substancji rakotwórczych. Zatem choć
powodów do obaw podobno nie było, niepokój pozostawał.
Dla jugowickiej radnej – Anny Żurad – sprawa wymiany rur stała się priorytetem w tej kadencji samorządu. Interwencja w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji, przyniosła dobre efekty. W ubiegłym roku przyjęto do
realizacji projekt wymiany rur, nie można było jednak rozpocząć robót bez uzyskania środków na położenie nowego asfaltu.
Z pomocą pospieszyła Rada Dzielnicy X, która w budżecie na rok 2017 przeznaczyła 81 tys. 554 zł na zadanie pod nazwą „Ul. Jasielska dywanik asfaltowy”.
Dziś po wymianie rur i położeniu nowej nawierzchni możemy napisać – pół żartem pół serio – trawestując zdanie znanego polityka: „nikt, nigdy przez te rury
życia pozbawiony nie będzie”.

Nowe rury wodociągowe na ul. Jasielskiej uspokoiły obawy mieszkańców.

Po szynach
Dokończenie ze str. 5

– mówi. Czy to możliwe, aby stacja SKA
powstała również na Klinach przy ul.
Zembrzyckiej? Dziś jeszcze się o tym
nie dyskutuje. Wiadomo natomiast, że
byłoby to skomplikowane z punktu widzenia technicznego, ze względu na
przebieg układu torów, a nadmierna
ilość przystanków na linii 94 mogłaby
spowolnić szybką z nazwy kolej aglomeracyjną. To trochę martwi przewodniczącego Rady Dzielnicy X Macieja
Nazimka, ale nic nie jest ostatecznie
przesądzone.
Krakowianie marzą o powstaniu
metra, w najbliższych latach jego funkcję spełni Szybka Kolej Aglomeracyjna.

Inwestycje PLK sprawiają, że kolej
rozwija się i nabiera tempa. Mamy
już bezpośrednie połączenie z lotniskiem, a dzięki zmodernizowanej linii do Wieliczki powstała pierwsza
nitka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie MPL Balice – Kraków
Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia.
Inwestycją niezwykle potrzebną jest
budowa łącznicy Kraków Zabłocie –
Kraków Krzemionki, po której już od
10 grudnia br. pojedzie SKA. Dzięki temu skróci się podróż z Krakowa
do Zakopanego i usprawni ruch kolei
aglomeracyjnej w kierunku Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia. Pasażerowie będą mieli też zapewnioną
możliwość dogodnej przesiadki z kolei aglomeracyjnej na komunikację
miejską i odwrotnie.
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Fot. Mateusz żuk

W oczyszczalni w Lusinie nie stwierdzono zaniedbań eksploatacyjnych.

Coś tu śmierdzi
Wilga na terenie Dzielnicy X to
rzeczka niewielka, ale groźna. Przez
całe lata, po każdych większych opadach deszczu, nie mówiąc o okresach
powodziowych, wzbierała i wylewała,
wyrządzając poważne szkody na położonych wzdłuż jej biegu posesjach.
W latach 2010-11 i 2015-16 na poskramianie Wilgi na odcinku przebiegającym przez Swoszowice, Opatkowice
i Wróblowice wydano prawie 2,5 mln zł
ze środków Urzędu Marszałkowskiego
i środków specjalnych (przeciwpowodziowych). Rok później ZIKiT udrożnił
rowy, wyremontował przepusty, m.in.
na cieku wodnym Olszynka, co czyniono tak długo, aż sprawa zeszła z dzielnicowej agendy. Ożyła w tym roku nagle, w związku z ekologią.
W czerwcu, mieszkańcy malowniczo położonych Opatkowic, zamiast
cieszyć się bliskością przyrody, pięknem rzeki, wieczornymi spacerami,
czy grillem na świeżym powietrzu, narzekali na smród wiszący w powietrzu.
Skargi trafiły do radnego Jana Mikuły,
prezesa Opatkowianki i zastępcy przewodniczącego Rady Dzielnicy X, który
wiele czasu poświęcił na badania lokalnych cieków i podtopień.
Tym razem śledztwo nie było łatwe. Akcja miała posmak sensacyjny,
a tropów było kilka. Pierwszy prowadził do oczyszczalni ścieków w Lusinie,
w której skuteczność niektórzy zaczynali powątpiewać. Zwłaszcza podczas
weekendów, kiedy smród się wzmagał.
Trop drugi wiódł w okolice Hotelu Travel, przy ul. Świetlistej, gdzie wieczorami zatrzymuje się podobno cysterna

niezidentyfikowanej firmy, która spuszcza ścieki do betonowej studzienki odwadniającej ulicę. Trop trzeci kierował
uwagę radnego na przepełnione zbiorniki CPN-u oraz sklepy i restauracje
przy ul. Zakopiańskiej. Stąd nieczystości miały trafiać do potoku, biegnącego
równolegle do ul. Opatkowickiej.
Radny Mikuła zawiadomił o sprawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska oraz Wydział Kształtowania Środowiska UMK. Obie instytucje
przeprowadziły kontrole i potwierdziły: „coś tu śmierdzi”.
WIOŚ pisał: „W okresie 12-31 lipca
przeprowadzono kontrolę oczyszczalni
ścieków w Lusinie (…) połączoną z poborem próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni oraz wody z rzeki
Wilgi powyżej i poniżej wylotu ścieków.
Wyniki badań potwierdziły, że ścieki
były niedostatecznie oczyszczone i nie
spełniały wymogów pozwolenia wodno-prawnego. Wyniki badań próbek
wody (…) wykazały, że źle oczyszczone ścieki wpływają na pogorszenie jakości wody w rzece, zmieniając ją na
pozaklasową.
Według oświadczenia użytkownika, sytuacja ta była spowodowana
powtarzającymi się cyklicznie (zazwyczaj w weekendy) zaburzeniami
pracy oczyszczalni, a jakość ścieków
zdecydowanie się wówczas pogarszała (...) Sprawdzono m.in. punkt gastronomiczny KFC przy drodze krajowej,
z którego klienci korzystają głównie
w weekendy(…) W wyniku kontroli
zarządzono oczyszczenie kanalizacji
i odtłuszczowników…”

W samej oczyszczalni nie stwierdzono zaniedbań eksploatacyjnych. Po
okresie zaburzeń udawało się przywrócić normalną pracę w ciągu jednego do
dwóch dni i osad czynny, czyli bakterie, które same zjadają zanieczyszczenia, wracał do normy. Oczyszczalnię
zobowiązano do systematycznych kontroli ścieków, do czasu, aż gmina Mogilany rozpocznie jej rozbudowę i modernizację, co ma nastąpić jeszcze
w tym roku.
Druga kontrola również okazała
się potrzebna. Badania przeprowadzone przez Wydział Kształtowania
Środowiska UMK 14 lipca potwierdziły, że zanieczyszczony rów, biegnący od zakopianki do potoku Olszynka,
jest skażony fekaliami, pochodzącymi
z kilku domów przy ul. Smoleńskiego
i Opatkowickiej. Szamba odprowadzano 3 wylotami i rowkiem odpływowym.
Wloty zaczopowano, winnych ukarano
mandatami, potok został wyczyszczony
przez ZIKiT.
Przy okazji zbadano podtopienia,
będące rezultatem tamy wykonanej
przez bobry, ale tu Urząd Miasta okazał się bezradny. „Z uwagi na fakt, że
bóbr znajduje się na liście zwierząt
chronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 (…) kompetencje w zakresie
szkód powodowanych przez zwierzęta
podlegające ochronie pełni Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska”.
Jan Mikuła chciałby podziękować
radnemu Rady Miasta Krakowa Bogusławowi Kośmiderowi za wspieranie remontu brzegów Wilgi, a także
mieszkańcom ulicy Jerzego Smoleńskiego, których budynki są usytuowane najbliżej koryta rzeki – za dobrą
współpracę.
Dzięki niej cieki już nie śmierdzą.

