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Wydarzenia (1.09 – 18.11.2017)

Przewodniczącego

4.09. Początek roku szkolnego 2017/2018.
W Szkole Podstawowej nr 43 w Swoszowicach po dwóch latach budowy oddano do
użytku 466 uczniom i 42 nauczycielom dwa
nowe skrzydła budynku. Koszt tej inwestycji
zamknął się kwotą 4,1 mln zł. (Więcej str. 3)
8.09. W Rajsku odbyła się uroczystość
poświęcenia siedziby Fundacji „Nasz
Dom” im. św. Brata Alberta. Fundacja ta
udziela schronienia i wsparcia 20 bezdomnym, pomagając osobom starszym,
ubogim i zagrożonym wykluczeniem
społecznym.

Szanowni Państwo!

Wreszcie! Po wielu latach starań, po wielu trudach i problemach przebudowa ul. Myślenickiej wkrótce się rozpocznie. Za
nami już niemal wszystkie formalności, firma budowlana czeka
w gotowości do rozpoczęcia robót.
Oczekiwania mieszkańców Swoszowic, jak przy każdej dużej inwestycji, są bardzo przeciwstawne – część osób chce szerokiego
chodnika, a część wąskiego, niektórzy oczekują spowalniaczy ruchu na jezdni, a inni stawiają na
szybkość jazdy. Rzecz jasna, nie
da się spełnić wszystkich postulatów, ale ważne jest to, że za kilkanaście miesięcy ul. Myślenicka
będzie bezpieczniejsza i nowocześniejsza niż obecnie.
Bardzo cieszy też, że już niebawem ruszy Szybka Kolej Aglomeracyjna, która umożliwi
łatwy dojazd do centrum miasta mieszkańcom naszej dzielnicy. To kolejne dobre wieści
na zakończenie roku – oby następny był równie dobry!
Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejn a z i m e k @ o p . p l
www.maciejnazimek.com

9.09. Na terenie stadniny koni przy KKS
Krakus Swoszowice odbył się II Swoszowicki Piknik Patriotyczny. Zgromadzeni licznie
mieszkańcy naszej dzielnicy podziwiali występy artystyczne uczniów SP 43 oraz wysłuchali wspomnień weterana kampanii
wrześniowej 1939 r., kpt. Włodzimierza
Wolnego.

wysoce nieetyczne, gdyż stopień zamożności poszczególnych rodzin nie powinien
być czynnikiem rozbijającym lokalne społeczności. Warto dodać, że przygniatająca
większość Dzielnic Krakowa posiada zróżnicowaną zabudowę mieszkaniową i jest to
normalna sytuacja. Zmniejszenie obszaru
Dzielnicy X uczyni ją najmniejszą Dzielnicą
w Krakowie pod względem ilości mieszkańców. Ponieważ podział Dzielnicy X Swoszowice byłby szkodliwy dla ogółu mieszkańców, radni reprezentujący osiedla naszej
Dzielnicy są przeciwni wprowadzeniu podziału Dzielnicy X Swoszowice i wnioskują
o pozostawienie w całości wszystkich osiedli Dzielnicy X Swoszowice w jej granicach”
– czytamy w uzasadnieniu.

24.10. Sesja Rady Dzielnicy X. Podjęto
m.in. uchwały dotyczące korekty planu rozdysponowania przyszłorocznego budżetu
Rady (teksty wszystkich uchwał są dostępne
na stronie internetowej www.dzielnica10.
krakow.pl).

13.09. W Opatkowicach odbyło się pierwsze z dwóch spotkań naukowców zespołu
badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego z mieszkańcami Dzielnicy X. W trwającej prawie trzy godziny debacie dyskutowano o ewentualnych korektach granic naszej
dzielnicy. Były argumenty „za”, lecz znacznie
więcej „przeciw”. Obradujący 15.09 Konwent Przewodniczących Rad Dzielnic Krakowa przyjął uchwałę z wnioskiem do prezydenta Krakowa, aby zmian granic dzielnic
dokonywać tylko w przypadku, gdy popierają je rady zainteresowanych dzielnic.

28.09. Podczas sesji Rady Dzielnicy X radni
przyjęli uchwałę z wnioskiem do prezydenta Krakowa o niedzielenie obszaru Dzielnicy X Swoszowice. „Obszar Dzielnicy X składa się z bardzo dobrze funkcjonujących ze
sobą osiedli. W ubiegłej kadencji samorządowej granice Dzielnicy X Swoszowice zostały minimalnie skorygowane i tym samym
obecnie nie ma uzasadnienia dla dokonywania podziału tego terenu. Ewentualne
dzielenie mieszkańców na mieszkających
w domach jednorodzinnych i w blokach jest

27.10. W Siguldzie na Łotwie odbyły się
XIX Mistrzostwa Polski seniorów w bobslejach, które po 49 latach wróciły w poczet
dyscyplin, w których można rywalizować
o tytuł Mistrza Polski. Tytuł mistrzowski wywalczyła nasza najbardziej doświadczona
dwójka bobslejowa: Mateusz Luty, Krzysztof
Tylkowski, która w pierwszym ślizgu osiągnęła rewelacyjny czas startu 4,91. Na drugim miejscu uplasowała się załoga: Jakub
Stano, Łukasz Miedzik. Jakub Stano jest
mieszkańcem Swoszowic, studentem Politechniki Krakowskiej, miłośnikiem sportów
esktremalnych, pasjonatem biegów z przeszkodami. Uprawiał sztuki walki i lekką atletykę. Pozostaje członkiem zarządu ITMBW,
organizacji znanej m.in. z przygotowywania
Biegu Swoszowickiego. W przyszłym roku,
wraz z partnerami z załogi, będzie aspirował do startu w igrzyskach olimpijskich
w PjongCzangu. Życzymy powodzenia!

4.11. W Klubie Kliny, placówce Centrum
Kultury Podgórza, odbyły się I Mistrzostwa
Dzielnicy X w Tenisie Stołowym. (Str. 4)
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6.11. Rozpoczął się remont kapitalny trybun na boisku sportowym OSS Opatkowianki. Prace, finansowane przez Zarząd
Infrastruktury Sportowej, obejmują piaskowanie i malowanie trybuny oraz wymianę krzesełek.

9.11. Przebudowa ul. Myślenickiej i związana z tym przedsięwzięciem zmiana organizacji ruchu to główne tematy rozmowy
przewodniczącego Rady m. Krakowa Bogusława Kośmidera z mieszkańcami Swoszowic. W spotkaniu, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 43, uczestniczyli również
przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Urzędu Miasta Krakowa, Straży Miejskiej oraz Andrzej Jończyk, członek Zarządu Rady Dzielnicy X.
(Piszemy o tym na str. 8)

18.11. 50 seniorów z Koła Emerytów
i Rencistów nr 8, w świetlicy KS Opatkowianka, powitało przybyszy z odległej Laponii – św. Mikołaja i Śnieżynkę. W tym roku
sanie zaprzężone w renifery były obficie
wyładowane prezentami! Dzięki sile przebicia i pracowitości Śnieżynki (przygotowania do imprezy trwały już od lipca) sponsorzy naprawdę dopisali. Czołowy producent
przysłał wspaniałe słodycze, lokalna firma
ciastka i paluszki, kto inny prezenty rzeczowe. Do uroczystości włączyły się także
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 134, które
same upiekły pierniczki. Naprawdę ważna
była jednak atmosfera spotkania, w trakcie którego seniorzy spotkali się przy kawie i ciastku, żeby pożartować, pośpiewać,
wspominać zorganizowane w tym roku superwycieczki do Wadowic i Wieliczki (sfinansowane w całości przez Radę Dzielnicy X), a także porozmawiać z bohaterami
tego wieczoru. W rolę św. Mikołaja wcielił się przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, a Śnieżynką była
niezmordowana organizatorka tej i innych
imprez Koła Emerytów i Rencistów nr 8 –
opatkowicka radna Angelika Kuczaj.

Nowe szaty
Jubileusz 135-lecia Szkoły Podstawowej
nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Swoszowicach, obchodzony hucznie
19 października 2017 r., był pełen satysfakcji i radości. Uroczystości odbywały się
bowiem w pięknym, zmodernizowanym,
pachnącym farbą budynku, w nowej sali
gimnastycznej. Stąd i nazwa uroczystości:
„Jubileusz w nowej odsłonie”.

Tak kończy się pierwszy etap rozbudowy.
Pora na kolejny: za dwa miliony złotych,
w ciągu dwóch lat, powstaną dwie sale
lekcyjne i toalety na poddaszu.

Wśród zaproszonych gości, obok
uczniów, rodziców i nauczycieli, byli
m.in. przedstawiciele władz miasta: pełnomocnik prezydenta ds. rodziny Marzena Paszkot, przewodniczący RM Bogusław Kośmider, który bardzo przyczynił
się do remontu, przewodniczący Rady
Dzielnicy X Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek. W uroczystościach wzięli też udział członkowie Stowarzyszenia
Szkół „M.A.K.A.B.R.A.”, górnicy byłej
kopalni siarki w Tarnobrzegu.
Skąd związki szkoły z górnictwem?
Starszym mieszkańcom nie trzeba tego
wyjaśniać. SP w Swoszowicach ma długą i piękną tradycję. W 1882 roku uroczyście otwarto tu jednoklasową szkołę

ludową, zorganizowaną staraniem zarządcy kopalni siarki, do którego zgłosili się górnicy pragnący przekazać na
potrzeby oświaty własne oszczędności.
Ze składek górniczych został kupiony
dom mieszkalny byłego dozorcy, budynek skarbowy wraz ze stajenką, piwniczką i ogrodem. Wewnątrz znajdowała się kuchnia i pokój, gdzie mieszkał
pedagog. W pierwszym roku do szkoły
zapisano 80 uczniów, w drugim – 130,
a w roku 1887 już 270!
Mimo historycznego pochodzenia dziś budynek szkolny promieniuje
świeżością. To efekt właśnie zakończonej (największej w oświatowej historii Swoszowic) dwuletniej rozbudowy.
W jej trakcie powstały dwa nowe skrzydła, w których znajduje się 5 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny
sprzęt: tablice interaktywne, projektory multimedialne, meble dostosowane
do potrzeb pracowni przedmiotowych,
obszerna świetlica, biblioteka i pokój
nauczycielski, gabinety pielęgniarski
i pedagoga, dwie łazienki oraz aula,
która będzie pełnić podwójną rolę –
sali rekreacyjnej i widowiskowej. Tak
kończy się pierwszy etap rozbudowy.
Pora na kolejny: za dwa miliony złotych, w ciągu dwóch lat, powstaną dwie
sale lekcyjne i toalety na poddaszu.
Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Towarzystwo Przyjaciół
Tarnobrzega, Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego oraz Tarnobrzeski
Oddział Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa. „Dziesiątka”
gratuluje sukcesu i obiecuje śledzić
dalsze losy SP 43.

Oświadczenie
Wyjaśniam, że zawarte w artykule pt. „Wojna Dzielnicowa” wydanym w numerze 4 (33) gazety „Dziesiątka”:
śródtytuły, a w szczególności śródtytuł „Pan na Swoszowicach” miały w mojej intencji mieć charakter humorystyczny;
wypowiedź: „Można przypuszczać z dużą dozą pewności, że idea przyłączenia
Klinów do Dzielnicy IX miała oparcie w koncepcjach radnego Galasa” należy rozumieć w ten sposób, że Pan Dominik Galas popierał w swoich wypowiedziach
koncepcję podziału Dzielnicy X, a nie, że spowodował wprowadzenie w życie
uchwały Rady Dzielnicy IX.
Jeśli Pan Dominik Galas spotkał się ze strony osób trzecich z jakimiś negatywnymi zachowaniami, które łączy on z treścią powołanego wyżej artykułu, to
wyrażam z tego powodu ubolewanie, gdyż nie były one celem mojej publikacji.
Jakub Ciećkiewicz
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Rafał Bruzda pierwszym mistrzem Dzielnicy X w Tenisie Stołowym

Na czterech stołach
Klub Kliny jest placówką kulturalną, co
nie znaczy, że stroni od innych obszarów
działalności. Od kilku lat z powodzeniem
organizuje turnieje szachowe o tytuł mistrza Dzielnicy X. W sobotnie popołudnie,
4 listopada, był areną I Otwartych Mistrzostw Dzielnicy X w Tenisie Stołowym.
Do gry na czterech stołach rozstawionych w największej klubowej sali
w przyziemiach kościoła parafialnego na Klinach-Zaciszu przystąpiło 34 pingpongistek i pingpongistów

w różnym wieku. Zgodnie z przyjętą formułą były wśród nich również
osoby mieszkające w innych częściach naszego miasta, a nawet przybyłe spoza Krakowa. Zupełni amatorzy i zawodnicy trenujący w klubach
sportowych.
W zgodnej opinii obserwatorów
turniej stał na wysokim poziomie. Zarówno zacięte mecze eliminacyjne,
jak i te finałowe dostarczyły kibicom
nie lada emocji. Wśród juniorów (do
lat 14) najlepszy okazał się Michał

Wiele pojedynków podczas mistrzostw stało na wysokim poziomie, nie tylko te półfinałowe

Fot. Centrum Kultury Podgórza - Klub Kliny

(na zdjęciu) czy finałowe.

Czarny, który w niezwykle zaciętym
pojedynku o „złoto” pokonał w stosunku 3:2 Aleksandrę Dudziak (warto
dodać, że Michał uczęszcza na zajęcia z tenisa stołowego w Klubie Kliny,
prowadzone przez… starszego brata
Aleksandry, Damiana Dudziaka).
Trzecie miejsce w tej kategorii zajął, pomimo kłopotów ze zdrowiem, zaledwie 9-letni Szymon Kondek ze Skawiny. Uwaga trenerzy – to naprawdę
duży talent!
W turnieju głównym triumfował,
a zatem został również pierwszym
w historii mistrzem Dzielnicy X,
Rafał Bruzda (UKS „Magnum” Koźmice Wielkie), który w obfitującym
w efektowne akcje meczu finałowym
wygrał z jednym z faworytów zawodów Damianem Jedynakiem. Bardzo
dzielnie spisał się mieszkaniec Klinów Paweł Kmieć, zajmując trzecie
miejsce.
W dodatkowej rozgrywce o prymat
w pozaregulaminowej klasyfikacji kobiet zwyciężyła Magdalena Pieczka, pokonując nieco zmęczoną wcześniejszymi zmaganiami Aleksandrę
Dudziak.
Ufundowane przez Radę Dzielnicy
X puchary pamiątkowe statuetki i nagrody w postaci sprzętu sportowego
wręczył zwycięzcom jej przewodniczący Maciej Nazimek (na zdjęciu poniżej
drugi od lewej).

Przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek wręcza nagrody
trzeciemu zawodnikowi w kategorii juniorów (do lat 14), 9-letniemu

Z pucharem – Rafał Bruzda, mistrz Dzielnicy X w tenisie stołowym.

Szymonowi Kondkowi. W żółtej koszulce – Michał Czarny, zwycięzca

Po jego lewej ręce Damian Jedynak, zdobywca drugiego miejsca

tej rywalizacji, który w finale pokonał Aleksandrę Dudziak (stoi obok).

w kategorii seniorów. Pierwszy z lewej – Paweł Kmieć, brązowy medalista.
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Kraków Marii Springwald
30 listopada o godz. 16.00 w Urzędzie
Miasta Krakowa mieszkanka Klinów,
brązowa medalistka igrzysk olimpijskich
w Rio de Janeiro Maria Springwald otrzyma Nagrodę Miasta Krakowa. Wyróżnienie to przyznawane jest w uznaniu szczególnych osiągnięć i dokonań mających
związek z Krakowem, a otrzymują je wybitni twórcy, ludzie nauki i sportu. Ostatnio zostali nim uhonorowani znakomici sportowcy: Natalia Czerwonka i Rafał
Sonik. Wcześniej: Agnieszka Radwańska, Maciej Żurawski, Wacław i Krzysztof
Wieczorek, Robert Korzeniowski, Marcin
Urbaś… Maria Springwald, medalistka
olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i tegoroczna srebrna medalistka mistrzostw świata, w pełni na to
wyróżnienie zasługuje.
Jesień 2017. Znowu poszybowała w niebo biało-czerwona. Zabiły
serca kibiców. Nad Florydą zawisła
polska radość. Po długiej, zaciętej,
dramatycznej i widowiskowej walce Maria Springwald wraz z nowym
zespołem zawodniczek wywalczyła
srebro. Wróciła do kraju zmęczona,
nie do końca zadowolona, ale chyba
szczęśliwa.
Wioślarskie Mistrzostwa Świata
(24 IX – 1 X), były ukoronowaniem
całego roku ciężkiej pracy – najważniejszą imprezą w tym sezonie. Polska czwórka w składzie: Agnieszka
Kobus, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann, po bardzo udanych tegorocznych startach,
jechała już tylko po złoto. Wydawało się, że nie ma mocnych. Zwyciężyły w Pucharach Świata w Belgradzie
(5–7 V 2017), Poznaniu (16–18 VI), Lucernie (7–9 VII), a w czerwcu Maria
Springwald zdobyła tytuł indywidualny – mistrzyni Polski w prestiżowej
rywalizacji jedynek. Cały odnowiony
i zgrany podczas startów zespół szedł
jak burza po sukces.
I chociaż nad Florydą gromadziły
się ciemne chmury, a komitet organizacyjny oświadczył, że huragan Irma,
który uderzy we Wschodnie Wybrzeże,
powinien ominąć Sarasotę… wszystko potoczyło się gładko. Krytycznego dnia... – Wystartowałyśmy bardzo
ostro. Prowadziłyśmy przez ponad

1700 metrów (dystans wynosi 2000 m)
– opowiada Maria Springwald. – Bieg
był bardzo przyjemny, dopóki miałam siły. Finisz zaczęłyśmy 500 metrów przed metą, ostatnie 200 metrów
„podpierałyśmy się rzęsami”. Widziałyśmy, jak wyprzedzają nas Holenderki, ale byłyśmy pewne, że nie oddamy
pola Angielkom. Więcej tego dnia nie
mogłyśmy zrobić… Polska osada wywalczyła srebrny medal mistrzostw
świata.
***
Pani Maria jest naszą sąsiadką,
mieszka na Klinach–Zaciszu, w pobliżu willi Stanisława Lema, którego
odwiedzała z ojcem w odległym dzieciństwie. Pamięta, jak rwała jabłka
w sadzie pisarza i odbierała od niego
autograf. Większa część rodziny Springwaldów żyje na Śląsku. W Krakowie
tylko oni: ojciec znany historyk, matka – lekarka, dwóch braci – starszy
student, młodszy licealista. Prowadzą
normalne, spokojne życie, bez fetyszyzowania sportowych osiągnięć. Zdarzało się, zwłaszcza w dzieciństwie,
że Maria podejmowała opiekę nad rodzeństwem i wypełniała tradycyjne
domowe obowiązki.

Dzieciństwo spędziła na rolkach
i rowerze. W wieku trzynastu lat sama
zapisała się do klubu wioślarskiego
UKS 1993 i od razu zdobyła mistrzostwo Polski młodzików. – Potem nie
miałam już szans na rzucenie sportu –
śmieje się. Treningi, codzienne zajęcia
w klubie AZS-AWF, na obozach i zgrupowaniach kadry… wypełniały niemal
całe życie.
Dziś 26-letnia Maria Springwald
należy do międzynarodowej elity zawodników. Dlaczego uprawia sport?
– Bo uważam, że trzeba robić to, co
się robi dobrze. Jest w jej skromnym
mówieniu o sobie i o swoich wyczynach coś ujmującego. Coś, na co składają się śląska tradycja rodziny, pracowitość, religijność, przywiązanie
do bliskich i unikanie poetyzowania
własnych osiągnięć. Cena, jaką płaci za sukces, jest wysoka: – Od siedmiu lat nie byłam prawie w domu.
Trenuję na obozach i zgrupowaniach
kadry przez 300 dni w roku. Jakim
cudem skończyła Liceum im. Nowodworskiego, a potem Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
(leżały najbliżej przystani), a teraz
studiuje ochronę środowiska w UJ,
trudno pojąć. Nigdy nie uczestniczyła w juwenaliach.
***
Co zmieniło się w jej życiu w ciągu ostatniego roku? Mówi, że niewiele.
Ma nowego chłopaka, piłkarza, Tadeusza. Po igrzyskach w Rio witano ją jak
gwiazdę. Najpierw kibice na lotnisku,
potem koledzy w klubie, później sąsiedzi, radni i proboszcz przed kościołem pw. Rafała Kalinowskiego. Były
też spotkania z młodzieżą. – Dostałam
mnóstwo laurek gratulacyjnych, z życzeniami, wierszykami. Na ostatnim
spotkaniu w szkole chyba osiem, dzieci
zrobiły bombkę oblepioną kaszą, przewiązaną wstążką. W innej szkole były
billboardy, konkurs plastyczny na spotkanie ze mną… Zajęła drugie miejsce
w plebiscycie 10 Asów Małopolski.
Co dalej? – Trzeba się już powoli
szykować do nowego sezonu, w grudniu mamy zgrupowanie w Zakopanem. A igrzyska 2020 roku w Tokio?
– Za dwa lata są kwalifikacje. Trzeba
już o nich myśleć.
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Gimnastyka
w Opatkowicach
Prawdziwą akrobacją musieli się wykazywać w ciągu ostatnich lat nauczyciele wf.
i dyrektor SP 134 w Opatkowicach, aby
zapewnić uczniom zajęcia szkolne i sportowe. Szkoła, wybudowana w 1968 r.,
do której jeszcze kilka lat temu uczęszczało ok. 130 uczniów (wkrótce obchodzić będzie półwiecze istnienia!), liczy ich
już 247. Klas jest siedem, a nauka odbywa się na dwie zmiany.
Dzięki dobrej współpracy z miastem i Radą Dzielnicy X stary budynek z latami udało się doprowadzić do
bardzo dobrego stanu. – Został ocieplony, wymieniliśmy wszystkie okna, instalację elektryczną, zmodernizowaliśmy kotłownię, toalety, powiększyliśmy
powierzchnię świetlicy poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego
na cele szkolne, powstała nowoczesna sala komputerowa, gabinet lekarski, jadalnia, a sale lekcyjne, z nowymi wykładzinami, zostały wyposażone
w estetyczne, funkcjonalne meble oraz
w sprzęt multimedialny – czyli rzutniki, laptopy, tablice interaktywne i wiele pomocy dydaktycznych. A na terenie
zielonym przy budynku powstał nowoczesny plac zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”– opowiada dyrektor Iwona Nosek.
Problemem nie do przezwyciężenia, i to od lat, była archaiczna sala
gimnastyczna, o powierzchni 80 metrów i wysokości około 3,5 m, gdzie

nawet gra w koszykówkę była wysoce umowna. – Brakowało sali, która
spełnia współczesne wymagania, ale
również miejsca spotkań społeczności
w czasie świąt państwowych i szkolnych – mówi radna Angelika Kuczaj.
Uroczystości odbywały się więc na
zmiany, osobno dla młodszych i dla
starszych uczniów. – Tymczasem osiedle rozwija się, przybywa domów, jest
coraz więcej dzieci…
W tym roku wszystkie zajęcia sportowe mają np. charakter wyjazdowy.
Młodzież z SP 134 jeździ autobusami
do szkoły we Wróblowicach, na boisko
OSS Opatkowianka, do KSOS w Kurdwanowie oraz na ul. Powstania Warszawskiego – na basen, tenisa, gimnastykę korekcyjną, zajęcia w grocie
solnej i gry zespołowe. Ale to już ostatni rok mordęgi…
***
W dokumentach Rady Dzielnicy X
znajduję pismo zastępcy przewodniczącego Jana Mikuły do prezydenta ds.
edukacji z dnia 14 stycznia 2014, w którym zwraca się w imieniu radnych,
dyrekcji szkoły i rodziców o wprowadzenie do budżetu miasta zadania:
„Budowa sali gimnastycznej przy SP
134”. Wniosek argumentuje tak: – Przy
ul. Dębskiego zostanie oddanych do
użytku 490 lokali, przy Petrażyckiego
240, przy Smoleńskiej zamieszka 1200
osób, pobliskie szkoły są przepełnione, a komunikacja utrudnia dojazd do
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innych placówek. Sprawa akcentowana była jako bardzo pilna.
Starania dyrektorki i Rady Dzielnicy X wsparł przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
a na ostatniej prostej pomógł dyrektor
ZIS Krzysztof Kowal, dofinansowując
kwotę brakującą do rozstrzygnięcia
przetargu na budowę sali gimnastycznej i od tej pory sprawy potoczyły się
gładko. 25 lipca 2017 r. rozpoczęto długo wyczekiwaną inwestycję. Dziś widać już wysoko wyciągnięte mury i obrys nowoczesnej hali o powierzchni 570
metrów kwadratowych, która sięgnie
wysokością do drugiego piętra. Prace
zakończą się 16 listopada 2018, a koszt
inwestycji wyniesie 5 milionów 758 000
złotych!
– Nowy obiekt sportowy będzie fantastyczny – cieszy się dyrektor Nosek.
– Powstaną w nim: nowe wejście do
budynku, nowoczesne szatnie, dodatkowa klatka schodowa z windą dla
niepełnosprawnych i łącznik ze szkołą wraz z portiernią. Na parterze sala
sportowa, szatnie odzieży wierzchniej
i magazyn, na pierwszym piętrze szatnie sportowe, toalety i natryski, a na
drugim piętrze sala fitness oraz kolejne szatnie i toalety.
Podłogę hali pokrywać będzie żółto-czerwono-pomarańczowa wykładzina sportowa z wyznaczonymi liniami
boisk do gry w kosza, siatkówkę, piłkę ręczną i nożną. Wielkie przeszklenia okienne zapewnią dostęp światła.
Po obu stronach staną składane ławki
dla widowni, a wewnątrz będą boiska
do kosza, siatkówki, piłki ręcznej, nożnej. – Otrzymamy także pełne wyposażenie sportowe – lista sprzętu zajmuje 3 strony maszynopisu. – Piłki, kozły,
obręcze, płotki, materace… Pani dyrektor się cieszy i myśli o rozbudowie
szkoły. Bo przecież osiedle stale rośnie.

Zamawiającym i realizującym inwestycję jest Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego Sławka 10, Kraków. Projekt został wykonany przez Pracownię Architektoniczną Plac Dominikański 1/5a Kraków
na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, Kraków.
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Najczęściej narzekają na problemy związane z infrastrukturą drogową i transportem

Kim są mieszkańcy Dzielnicy X?
Rada Dzielnicy X została oceniona pozytywnie przez 40 proc. mieszkańców, co
jest 4. najlepszym wynikiem w Krakowie.
A ponad dwie trzecie badanych wskazało,
że postrzega radnych jako społeczników.
Pod koniec marca tego roku ukazał
się raport z badania „Diagnoza krakowskich dzielnic” opracowany przez
ekspertów z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Celem tego
przedsięwzięcia było zbadanie potencjału dzielnic i odpowiedź na pytania:
kim są ich mieszkańcy, jakie są potrzeby dzielnicy, jak oceniane są rady
dzielnic?
W trakcie projektu rozmawiano
z mieszkańcami, radnymi dzielnicowymi, przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta. Jednak
głównym źródłem informacji badaczy
były wyniki ankiet przeprowadzonych
wśród mieszkańców. Ankieterzy odwiedzali wylosowane adresy w Krakowie, pod którymi przeprowadzali 3222
wywiady. Mieszkańców pytano m.in.
o to, czy czują się związani z dzielnicą, czy znają jej nazwę i numer, jak
oceniają działania rady dzielnicy, jakie potrzeby dzielnicy zauważają oraz
jak oceniają relacje sąsiedzkie.
Według danych GUS Dzielnica X
to jedna z „najmłodszych dzielnic” –
średnia wieku wynosi tu 37,5 lat (dla
porównania w dz. II średnia wieku wynosi 45,2 lata). Młodzież do 17. roku
życia to prawie jedna czwarta mieszkańców dzielnicy (22 proc.: najwyższy odsetek w Krakowie). 57 procent
mieszkańców Dzielnicy X mieszka od
urodzenia w Krakowie, ale tylko 16
proc. od urodzenia w dzielnicy. Oznacza to, że dominują ludzie, którzy przenieśli się tu na którymś etapie swojego
życia (84 proc.).
Wśród osób badanych z Dzielnicy X odnotowano największy odsetek
osób aktywnych zawodowo (78 proc.)
oraz osób wskazujących, że „z łatwością wiążą koniec z końcem” (63 proc.).
Wyniki te są spójne z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w tym
obszarze (3,9 proc.).
Mieszkańców pytano również
o znajomość numeru i nazwy swojej

Odsetek mieszkańców, którzy świadczą sobie drobne przysługi z sąsiadami.

dzielnicy. 60 procent respondentów
wskazało poprawny numer dzielnicy,
a tylko 44 proc. poprawnie wskazało
jej nazwę.
Mieszkańcy Swoszowic częściej
niż mieszkańcy innych dzielnic wskazują, że są dumni ze swojej dzielnicy
(63 proc.) oraz że czują się krakowianami (76 proc). Najczęściej wskazywali, że czują się związani z dzielnicą
(82 proc.) oraz rzadziej wskazywali zainteresowanie zmianą miejsca
zamieszkania.
Dzielnica X to jeden z ewenementów Krakowa pod kątem relacji sąsiedzkich: 90 procent mieszkańców
twierdzi, że świadczy sobie drobne
przysługi z sąsiadami, 89 proc. wyraziło zaufanie do sąsiadów, a 40 proc.
zaufanie do przypadkowo spotkanych
osób w okolicy. Mieszkańcy tej dzielnicy najczęściej deklarowali też, że
chcieliby mieć wpływ na sprawy miasta (68 proc.; najwyższy odsetek).
Mieszkańcy dzielnicy częściej
wskazywali, że znają przynajmniej
jednego radnego swojej dzielnicy
(38 proc. w porównaniu do 25 proc.
wszystkich mieszkańców Krakowa).
Blisko jedna czwarta wykazywała, że
jest zorientowana w działaniach rady
(23 proc.). Rada Dzielnicy X została
oceniona pozytywnie przez 40 proc.
mieszkańców, co jest 4. najlepszym
wynikiem w Krakowie (po dzielnicach

XVIII, IV i V). Respondentów pytano
również, czy uważają, że radny to społecznik reprezentujący mieszkańców
przed urzędem, czy urzędnik reprezentujący urząd przed mieszkańcami.
Ponad dwie trzecie badanych z Dzielnicy X wskazało, że postrzega swoich
radnych jako społeczników (72 proc.,
drugi najwyższy odsetek w Krakowie).
Badani mogli wskazać największe
problemy swojej dzielnicy. W przypadku Dzielnicy X najczęściej wskazywano problemy związane z infrastrukturą drogową oraz transportem: zły stan
chodników (11 proc.), zły stan dróg
(7 proc.), niewystarczającą liczbę połączeń komunikacyjnych (7 proc.),
trudności z parkowaniem samochodu
(7 proc.). Wskazywano również na zanieczyszczenie powietrza oraz niedostępność usług konsumenckich.
Zapraszamy do zapoznania się
z pełnym raportem Diagnozy Dzielnic
oraz Barometru Krakowskiego na stronie www.barometrkrakowski.pl
Michał A. Chrzanowski

m.chrzanowski@uj.edu.pl
ekspert CEAPP UJ
w zakresie badań
i polityki miejskiej,
wieloletni praktyk
badań społecznych oraz marketingowych – autor m.in. badania Barometr
Krakowski.
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Remont na Myślenickiej
Merkuriusza (marzec-czerwiec 2018).
Drugi: ul. Merkuriusza-Szybisko (lipiec-sierpień). Trzeci: węzeł Sawiczewskich (wrzesień-październik).
Czwarty: ul. Sawiczewskich-Niewodniczańskiego (listopad-marzec 2019).
Prace rozpoczną się po 120 dniach
od ogłoszenia ZRID-u (czyli uzyskania zezwolenia na budowę), po upływie ustawowego czasu przeznaczonego
na wydanie działek przez właścicieli,
w lutym 2018.
Kilka spraw, podczas spotkania,
wzbudziło duże kontrowersje. Najwięcej projekt brukowanego pasa służącego do uspokojenia ruchu na środku
jezdni, o szerokości 1m i wysokości 3
cm. Alternatywą dla takiego sposobu
uspokojenia ruchu są progi wyspowe.
Miasto zdecydowało się na pas i chyba słusznie, zważywszy na korki, w jakich stoją kierowcy pokonujący podobne przeszkody umieszczone w pobliżu
szkoły podstawowej w Swoszowicach.
Drugi problem wiązał się ze wstępnym
wyznaczeniem tras objazdów. Jak się
okazało, wariant proponowany przez
wykonawcę nie uwzględniał harmonogramu okolicznych prac drogowych
i zostanie zmieniony. Oburzenie wywołało niezaplanowanie sygnalizacji
świetlnej przy ul. Bochnaka w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 35. Jak sprawdzono, nie wpłynął
w tej sprawie ani jeden wniosek. Zarówno Bogusław Kośmider, jak i swoszowicki radny Andrzej Jończyk zaapelowali do ZIKiT-u o uwzględnienie tego
postulatu.
Wykonawca oznajmił, że obwieszczenie o rozpoczęciu prac w październiku

2017 i zakończeniu ich we wrześniu
2018 nie było dostosowane do realnej sytuacji, ponieważ rozstrzygnięcie
przetargu kilkukrotnie odkładano. Zapewnił jednak, że w grudniu rozpocznie
się przekładanie infrastruktury w pasie
drogowym i na wydanych działkach.
A przebudowa dobiegnie końca w marcu 2019.
O modernizację ul. Myślenickiej
mieszkańcy walczyli już od kilkunastu
lat. Andrzej Jończyk wspomina protest lokalnej społeczności w 2010 roku,
blokadę i pochód niezadowolonych ludzi. Wspomina przedwyborcze spotkanie Jacka Majchrowskiego i Andrzeja
Dudy, zorganizowane w Swoszowicach
przez Radio Kraków, w trakcie którego
obaj pretendenci do najwyższego stanowiska, zadeklarowali życzliwość wobec projektu.
Niestety, dopiero po kilku latach
sprawa naprawdę ruszyła z miejsca:
udało się rozwiązać problemy formalne i znaleźć pieniądze w miejskiej kasie. 26 listopada 2015 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. Niestety, właśnie
na ostatniej prostej jeden z mieszkańców wniósł odwołanie, co wydłużyło
o rok procedowanie ZRID-u.
– Przebudowa ul. Myślenickiej
była zobowiązaniem wyborczym moim
i Macieja Nazimka, kandydata z osiedla Kliny – wspomina Andrzej Jończyk.
– W sprawę zaangażował się także osobiście przewodniczący Rady Miasta.
Ufam, że dzięki temu, po zakończeniu inwestycji, będziemy komfortowo
i bezpiecznie jeździć po tej najdłuższej
w okolicy arterii.

Fot. Mateusz żuk

„Dobra wiadomość – napisał na Facebooku przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Kośmider. – Mamy prawomocną decyzję w sprawie przebudowy ulicy Myślenickiej. Po kilkunastu
miesiącach starań formalnych jest gotowy ZRID. Mamy też informację od
wykonawcy – firmy Strabag, że 24 października startują z inwestycją.Brawo
Andrzej Jończyk, brawo ZIKiT. Ruszamy”. W ten sposób, po roku zwłoki i latach udręki, w Swoszowicach
i Wróblowicach rozpoczęła się długo
wyczekiwana inwestycja.
Do marca 2019 powstanie siedmiometrowa jezdnia o zmienionym w niektórych miejscach przebiegu. Po obu
jej stronach wyrosną dwumetrowe
chodniki. Zaplanowano kanalizację
opadową oraz realizowaną w odrębnym zadaniu – sanitarną. Przygotowano przebudowę skrzyżowań. „Najistotniejszą zmianą w tym zakresie jest
zmiana układu w rejonie ulic Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego, gdzie
konieczna będzie zmiana lokalizacji
wlotu ul. Myślenickiej tak, aby utworzyć jedno czytelne, czterowlotowe
skrzyżowanie zastępując tym samym
niebezpieczne dwa skrzyżowania trójwlotowe o skomplikowanym układzie”
– czytamy w projekcie.
Zaplanowano nowoczesne i zadaszone zatoki autobusowe. Zaprojektowano zjazdy z posesji i dojścia
do furtek. Przewidziano rozwiązania
z zakresu uspokojenia ruchu i nowe
oświetlenie, a w kilku newralgicznych
miejscach ekrany dźwiękochłonne.
Pomyślano o przebudowie kolidującej
z drogą infrastruktury podziemnej.
9 listopada ten rozległy i długo wyczekiwany projekt, o wartości 20 mln
zł, omawiano na spotkaniu, w którym
wzięli udział przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
przedstawiciele UMK, ZIKIT-u, biura
projektów, wykonawcy, MPWiK, Rady
Dzielnicy X, straży miejskiej, a także blisko 200 mieszkańców Swoszowic
i pobliskich Wróblowic.
Przebudowa jednej z głównych
arterii komunikacyjnych prowadzących przez osiedla południowej części
Krakowa wywołuje spore emocje. Już
wiemy, że odbędzie się w czterech etapach. Pierwszy: od ul. Warszewicza do

Prace na Myślenickiej zakończą się w marcu 2019 r.

