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Trzy w jednym, czyli biblioteka
w Swoszowicach

to widzę...

Szanowni Państwo!
20 procent zniżki na okresowe
bilety komunikacji miejskiej
oraz tańsze bilety wstępu do
miejskich muzeów i galerii sztuki
– to uprawnienia wynikające
z nowego miejskiego programu
– Karty Krakowskiej. Oprócz
korzyści płynących dla osób,
które płacą w Krakowie podatki,
będą też oczywiście korzyści dla
naszego miasta – większe wpływy
do miejskiej kasy od nowych
podatników, którzy „przeniosą” swe
podatki do Krakowa, by otrzymać
Kartę Krakowską. O jej wydanie
będzie można ubiegać się od 1 lipca br. Jako współpomysłodawca
wprowadzenia Karty Krakowskiej,
gorąco
zapraszam
Państwa
do
składania
wniosków
i korzystania z miejskich bonusów!
Ze spraw lokalnych bardzo cieszy
mnie, iż trwa przebudowa ul.
Myślenickiej oraz budowa sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 134 w Opatkowicach. Obiecałem te inwestycje lokalnym
społecznościom i wspólnie z lokalnymi radnymi dzielnicowymi
dopięliśmy celu.
P.S. Trzymajmy kciuki
naszych piłkarzy w Rosji!

za

Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Osiedle Swoszowice nie ma domu
czy klubu kultury. Jego rolę w znacznej mierze spełnia biblioteka przy ul.
Chałubińskiego 47. Książnica z czytelnią to miejsce spotkań z autorami
dzieł literackich oraz prac plastycznych, a także zajęć dla przedszkolaków i uczniów. Wszystko odbywa się
tu cyklicznie.
Biblioteka otworzyła podwoje w listopadzie 2004 roku. Z jej zbiorów korzystają głównie mieszkańcy osiedli
Dzielnicy X, a w rezultacie utworzenia Biblioteki Kraków, także mieszkańcy całego miasta. Księgozbiór ma uniwersalny. Na koniec kwietnia 2018 r.

liczył 10 916 woluminów oraz zbiorów
specjalnych: 706 audiobooków, w tym
220 książek w formacie czytak dla osób
niedowidzących. Prócz tego prenumeruje czasopisma: „Dziennik Polski”,
miesięczniki: „Poradnik Domowy”,
„Poznaj Świat”, dla dzieci magazyn
„Świnka Peppa” oraz kwartalnik „Głos
Przyrody”.
W ciągu miesiąca filię nr 35 odwiedza około 980 czytelników, którzy wypożyczają średnio 2000 książek i 150
audiobooków. W bibliotece można korzystać z 3 stanowisk internetowych,
z czego jedno przeznaczone jest dla
niedowidzących.

Przedstawienie Teatru Otwartego TO „Świat

Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller

księcia Albinka, czyli planeta zagadek”.

„Legendy i tradycje starego Krakowa”.
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Nowa droga

Przedstawienie Teatru Otwartego TO „Trąba
słonia Salomona”.

Od chwili powstania placówka prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Czytelnicy i mieszkańcy
Dzielnicy X mają możliwość uczestniczyć w warsztatach plastycznych oraz
wystawach prac malarskich, na których niejednokrotnie prezentują swoją twórczość.
Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 132 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43 biorą udział
w przedstawieniach „Teatru Otwartego TO”, spotkaniach z autorami literatury dla dzieci i młodzieży. Na lekcjach przysposobienia bibliotecznego
dowiadują się m.in., jak zostać czytelnikiem i dlaczego warto czytać książki. Najmłodsi mają kącik, w którym
mogą rysować i układać puzzle. Częstymi gośćmi biblioteki są: Ewa Stadtmüller, Barbara Gawryluk, Elżbieta
Zechenter-Spławińska, Małgorzata
Maćkowiak i wielu innych autorów.
Księgozbiór i zasoby audiobooków
są regularnie powiększane dzięki dofinansowaniu z budżetu Rady Dzielnicy X. Duże zasługi w tej dziedzinie
położyli radni: Andrzej Jończyk oraz
Jadwiga Szarek. Dobra współpraca
z zarządem i radnymi jest dla biblioteki niezwykle cenna, dzięki niej istnieje
bowiem możliwość nieustającego rozwoju placówki.

Podczas spotkania przedstawiciele
ZIKiT-u i projektanta przedstawili dwa
warianty rozbudowy ul. Niewodniczańskiego. Pierwszy był kompromisem
pomiędzy możliwościami terenowymi
a koniecznymi do realizacji elementami przekroju drogowego i obejmował
jednostronny chodnik oraz jezdnię szerokości 5,0 m, co pozwalało ograniczyć
do minimum ilość rozbiórek ogrodzeń
oraz wykupów nieruchomości.
Drugi wariant nastawiony był na
maksimum bezpieczeństwa i obejmował obustronne chodniki oraz jezdnię o szerokości 5,50 m. Wiązał się
ze sporymi wykupami nieruchomości i rozbiórką praktycznie całej linii
ogrodzeń.
Wybrano wariant pierwszy zakładający poszerzenie jezdni i wykonanie dwumetrowego chodnika z jednej
strony ul. Niewodniczańskiego wraz

z kanalizacją i oświetleniem. Po przeciwnej stronie drogi zaprojektowano
bezpiecznik z kostki betonowej o szerokości 0,75 m.
– Rozwiązanie to umożliwia optymalne wykorzystanie terenu, a także minimalizację rozbiórek i wychodzenia poza istniejący pas drogowy
– mówi projektant.
Na odcinku ul. Chałubińskiego od
ul. Niewodniczańskiego aż do ul. Rymanowskiej został zaprojektowany
dwustronny chodnik dwumetrowej
szerokości. Ulica będzie miała szerokość 6 metrów. W końcowym jej fragmencie zlokalizowany jest przepust,
który przeznaczono do przebudowy.
– Przebudowie bądź zabezpieczeniu
podlegać będą również wszystkie kolidujące sieci uzbrojenia podziemnego.
W rejonie skrzyżowania ul. Chałubińskiego i Pytlasińskiego powstaną nowe wiaty przystankowe, a także
nowe przejścia dla pieszych.
Jak informuje Łukasz Jordanek
z firmy Droprojekt, koncepcja została już pozytywnie zaopiniowana przez
ZIKiT i Radę Dzielnicy X. Obecnie
trwa etap uzgadniania projektu. Czynnikiem, który może opóźnić uzyskanie
zezwolenia na budowę, jest to, że kilka
działek ma nieuregulowany stan prawny, konieczne będzie tzw. rozdzielenie
ciał hipotecznych, co wymaga czasu.
Gdyby wszystkie procedury zostały
zrealizowane w przewidywanym terminie, zezwolenie na realizację inwestycji powinno zostać wydane do końca listopada.

Fot. mateusz żuk

Po konsultacjach z mieszkańcami i Radą
Dzielnicy X nabiera kształtu projekt przebudowy ul. Niewodniczańskiego i ul. Chałubińskiego we Wróblowicach. Koncepcja
była dyskutowana na spotkaniu w Klubie Kultury Wróblowice, gdzie z inicjatywy
radnej Jadwigi Szarek lokalna społeczność
wzięła udział w debacie z udziałem m.in.
przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Bogusława Kośmidera, który zna sprawę od podszewki, bo już w lipcu zeszłego
roku wziął udział w spacerze z mieszkańcami po wąskiej, źle odwodnionej i niebezpiecznej ulicy, a następnie pozyskał
środki z miejskiego budżetu na projekt
i realizację części prac.
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Po roku zwłoki oraz 6 latach procedowania przebudowy ul. Myślenickiej w Swoszowicach i Wróblowicach rozpoczęła się długo
wyczekiwana inwestycja. Prace rozpoczęto od usunięcia nawierzchni na odcinku ul. Warszewicza – ul. Merkuriusza Polskiego.
Następnie dwie ekipy rozpoczęły równocześnie realizację dwóch odcinków kanalizacji opadowej: po wschodniej stronie od ronda do nr. 78 i następny, po zachodniej, od nr. 78 na południe. Pierwsza ekipa zainstalowała kolektor opadowy na odcinku ok.
200 metrów pod chodnikiem (od ronda Pamuły do numeru 78), w miejsce dotychczasowego o zbyt małej średnicy, druga natomiast prowadzi instalację kolektora opadowego pod ulicą na kolejnym odcinku począwszy od nr. 78. Po połączeniu obu odcinków kanalizacji jedna ekipa kontynuuje prace przy kanalizacji, a druga przy wymianie starej magistrali wodociągowej na nową.
Ze względu na wymagania technologiczne prace nie mogły być prowadzone przez więcej niż dwie ekipy, tak więc nie można
było prowadzić równocześnie z kanalizacyjnymi prac np. „korytowania” (pogłębianie gruntu pod drogą), instalowania kratek
ściekowych czy układania chodnika.

Zmiany na Myślenickiej
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. Postulowano zmiany: np.
likwidację brukowanego środkowego
pasa szerokości 1,0 m stanowiącego
element uspokojenia ruchu. Jednak,
jak wynika z pisma ZIKiT-u, na obecnym etapie, w świetle obowiązującego
prawa budowlanego, byłaby to „istotna
zmiana” w stosunku do MPZP „Swoszowice Wschód” i „Wróblowice”. Nie
jest więc brana pod uwagę.
O modernizację mieszkańcy walczyli od kilkunastu lat. Andrzej

Jończyk wspomina protesty lokalnej
społeczności już w 2010 roku. Niestety, dopiero po kilku latach sprawa naprawdę ruszyła z miejsca: udało się
rozwiązać problemy formalne i znaleźć
pieniądze. Prace projektowe trwały od
sierpnia 2013, a dopiero 3 października 2017 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskała
ostateczność.
Przebudowa ul. Myślenickiej była
zobowiązaniem wyborczym przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera – dobrze, że możemy
tę obietnicę pozytywnie zweryfikować. Wszystko wskazuje na to, że po
wielu perypetiach przebudowa jednej z głównych arterii komunikacyjnych prowadzących przez osiedla południowej części Krakowa zostanie
zakończona.

Fot. mateusz żuk

Swoszowicki radny Andrzej Jończyk, który jest w kontakcie z wykonawcą, firmą Strabag, i kierownikiem
budowy, liczy, że w sierpniu powstanie
zaplanowana część drogi.
Jak podaje ZIKiT, „do września
2019 ul. Myślenicka zostanie przebudowana w czterech etapach: od ronda A. Pamuły do Merkuriusza Polskiego oraz skrzyżowanie ul. Myślenickiej
z ul. H. Niewodniczańskiego (etap I),
od Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko (etap II), od ul. Szybisko do ul. J.
i F. Sawiczewskich (etap III), od ul. J.
i F. Sawiczewskich do końca (etap IV)”.
Ostatecznie powstanie siedmiometrowa jezdnia – wyłożona tzw. cichym
asfaltem o zmienionym w niektórych
miejscach przebiegu. Po obu jej stronach będą biegły dwumetrowe chodniki. Oprócz kanalizacji opadowej w odrębnym zadaniu realizowana będzie
kanalizacja sanitarna, na odcinkach,
gdzie jej brakuje. Przygotowano przebudowę skrzyżowań. Zaplanowano
nowoczesne i zadaszone zatoki autobusowe. Zaprojektowano zjazdy z posesji i dojścia do furtek. Przewidziano
rozwiązania z zakresu uspokojenia ruchu (brukowany pas środkowy o szerokości 1m i wysokości 3 cm) i nowe
oświetlenie.
„Dodatkowo przewidziano na
skrzyżowaniach powierzchnie wyniesione. W przypadku braku takiej możliwości nawierzchnie odmienne kolorystycznie. Najazd będzie miał kształt
sinusoidy, długość 2,5 m z różnicą wysokości 10 cm i przy tak przyjętym
kształcie zapewni komfortowy przejazd komunikacji miejskiej. W rejonie szkoły przewidziano na przejściu
dla pieszych zastosowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej” – informuje ZIKiT.
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Pomocny MOPS
Rozmowa z Anetą Adamczyk, kierownik Filii nr 3
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Ile osób w naszej dzielnicy korzysta z pomocy Państwa ośrodka?
– W ubiegłym roku Filia nr 3 objęła
opieką ponad 600 rodzin, a więc około
1200 osób z Dzielnicy X.
– Jakie zaspokajano potrzeby?
– Najczęściej udzielaliśmy zasiłków celowych na zakup żywności, leków, uregulowanie opłat za energię
elektryczną, gaz. Były to świadczenia pieniężne, na podstawie decyzji administracyjnej. Udzielano też
świadczeń „niepieniężnych” ze środków MOPS-u: np. opłacano posiłki
szkolne dla dzieci, usługi opiekuńcze dla starszych, niepełnosprawnych, schorowanych. Na szczególną
uwagę zasługuje pomoc w postaci
Lokalnego Programu Osłonowego
dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane
z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na jeden
z systemów proekologicznych – czyli zasiłek celowy na dofinansowanie
zwiększonych kosztów grzewczych
związanych z trwałą wymianą systemu ogrzewania.
– To się wiąże z walką miasta ze
smogiem?
– Tak. Osoby, które opalały wcześniej domy węglem, po wymianie systemu, odnotowały zwiększenie kosztów, dlatego miasto udziela im pomocy.
W 2017 r. w Dzielnicy X wsparcie z Filii nr 3 w ramach wspomnianego programu otrzymało aż 275 rodzin – czyli
524 osoby.
– Dofinansowanie ogrzewania dotyczy tylko najuboższych?
– Nie, uchwałą Rady Miasta Krakowa podniesione zostało kryterium dochodowe i o zasiłek mogą się ubiegać
także osoby zamożniejsze.
– A ile osób w Dzielnicy X korzysta
z usług opiekuńczych?
– Filia objęła pomocą 27 osób. PCK
kieruje opiekunki do starszych, schorowanych, nie mogących wykonać podstawowych czynności pielęgnacyjnych
czy życiowych. Specyfika Dzielnicy X
to jednak rodziny wielopokoleniowe,

dlatego liczba podopiecznych nie jest
wielka.
– Wiem, że MOPS realizuje także
projekty unijne.
– W zeszłym roku realizowaliśmy
m.in. duży projekt: „Bariery zamieniamy na szanse”. Adresowany jest do różnych grup odbiorców: bezrobotnych,
bezrobotnych – niepełnosprawnych,
rodzin przeżywających kłopoty opiekuńczo-wychowawcze, wychowujących dziecko niepełnosprawne, opuszczających zakłady karne.
– Ile osób z naszej dzielnicy brało
w nim udział?
– 11. Byli wśród nich tacy, którzy
ukończyli kursy zawodowe i większość
podjęła zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Najbardziej spektakularne
wydarzenie dotyczyło przygotowania
pani, która pierwszy raz podjęła pracę w wieku 48 lat, zatem po wielu latach zawodowej bezczynności. Projekt
będzie realizowany do kwietnia 2019
roku.
– Porozmawiajmy o współpracy
z Radą Dzielnicy X. Wiem, że w 2017
roku odbyła się uroczysta Wigilia dla
uboższych, samotnych mieszkańców.
– Całe to przedsięwzięcie udało się
zorganizować dla 25 osób dzięki środkom z Rady na wieczerzę w restauracji i paczki świąteczne. Brałam w nim
udział, wspólnie kolędowaliśmy i myślę, że wszyscy byli zadowoleni. W tym
roku postanowiliśmy powtórzyć to
przedsięwzięcie. Rada dofinansowuje też wyjazdy kolonijne. W tym roku
przyznała 10 500 zł na wakacje dla
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Rodzice sami wybiorą organizatora, my przekażemy środki.
– Jakie jeszcze działania podejmują
Państwo wspólnie z Radą Dzielnicy X?
– Planujemy pierwszy wyjazd integracyjny dla seniorów – wycieczkę turystyczno-rekreacyjną do Sandomierza
i Baranowa Sandomierskiego dla około
20 osób. Zapewniamy klimatyzowany
transport, przewodnika, spacer śladami
ojca Mateusza, zwiedzanie podziemnej
trasy turystycznej, zbrojowni i zamku.

Opłacamy obiad i bilety wstępu. Wyjazd odbędzie się w lipcu.
– W tym roku nadal będą Państwo
dofinansowywać ogrzewanie?
– Posuniemy się nawet dalej. Ponieważ za rok kończy się w Krakowie legalne opalanie domów węglem,
chcemy dotrzeć do rodzin, które nie
wymieniły jeszcze ogrzewania. Oprócz
Lokalnego Programu Osłonowego dla
osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą
zmianą systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym na jeden z systemów
proekologicznych, oferujemy również
celowy zasiłek na dofinansowanie do
kosztów wymiany systemu.
– Dotychczas mówiliśmy o świadczeniach finansowych. Do zamknięcia
bilansu pozostało nam jeszcze ponad
100 rodzin, które korzystały z różnych
form świadczeń niepieniężnych.
– Chodzi o pracę socjalną, udzielanie informacji, wspólne rozwiązywanie
problemów związanych np. z przemocą
w rodzinie, konfliktami, zadłużeniami.
Często nasi klienci potrzebują wsparcia prawnika czy współpracy z komornikiem i w takich sytuacjach również
mogą na nas liczyć. W tym roku będziemy także prowadzić dalsze działania
związane z zapobieganiem przemocy,
organizujemy spotkania w szkołach,
warsztaty, prelekcje na temat radzenia
sobie z agresją itd. Nasz zespół pracy
socjalnej zajmuje się takim wsparciem.
Mieszkańcy Dzielnicy X już wiedzą, że
ośrodek nie zajmuje się tylko przyznawaniem środków.
– Życzę sukcesów i serdecznie dziękuję za rozmowę.
Jakub Ciećkiewicz
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Nie tylko dzieci, także dorośli, będą
mogli zapoznać się tu z algebraicznymi
czy geometrycznymi ciekawostkami,
obudzić kreatywność, a do tego wypocząć wśród kolorowych kwiatów jeżówki, rudbekii i pysznogłówki...
Ogród Matematyczny powstanie
vis-à-vis szkoły nr 134, na przestrzeni
300 metrów kwadratowych. „Chcemy,
aby były tam obecne różne elementy
edukacyjne związane z matematyką,
np. liczydła, natomiast bliższy opis
elementów zabawowo-edukacyjnych
możliwy będzie dopiero po opracowaniu dokładnego projektu wykonawczego” – pisze Zarząd Zieleni Miejskiej.
Jak wiadomo, cały teren wokół
szkoły zajmuje obecnie budowa sali
gimnastycznej, park trzeba było więc
wyczarować. Przyczynił się do tego
ubiegłoroczny spacer po Opatkowicach radnej Angeliki Kuczaj i Piotra
Kempfa, nowatorskiego dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.
Oaza zieleni powstaje w ramach
programu „Ogrody Krakowian”, który
zakłada powstanie 18 parków kieszonkowych w 2018 roku. Miejsca takie na
całym świecie cieszą się coraz większą
popularnością. Dlaczego kieszonkowe?
Ze względu na rozmiar, który przeważnie nie przekracza powierzchni
5000 metrów kwadratowych. Zupełnie

odwrotnie jest natomiast z ich funkcją,
której przecenić nie sposób, wiążą się
bowiem z dostępnością terenów zielonych dla mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich.
Za sytuację idealną uznawana jest
ta, w której każdy ma wokół siebie
park, skwer bądź inny teren zielony
w odległości 5-15 minut spaceru od
miejsca zamieszkania. „Zainspirowani światowymi trendami chcemy pokazać, że czasem wystarczy niewielki
teren połączony z dobrym pomysłem
uwzględniającym potrzeby lokalnej
społeczności, aby powstało miejsce,
które zupełnie zmieni oblicze przestrzeni będącej dla mieszkańców tą
najbliższą, uczęszczaną każdego dnia.
Przykłady tego rodzaju parków kieszonkowych to np. nowojorski Paley
Park, Plaza De Santo Domingo Pocket
w Santiago czy APW BangSar w Kuala
Lumpur” – wyjaśnia ZZM.
Urokliwym parkiem kieszonkowym jest Ogród Motyli, który powstał
przy ul. Dekerta. Był to projekt innowacyjny, zainicjowany przez studentów UJ, a w jego realizację włączyło
się wielu mieszkańców. Zbiórka pieniędzy na ten cel została przeprowadzona na zasadzie crowdfundingu,
co było działaniem nowym, ale pokazującym, że razem możemy więcej
i że czasem wystarczy tylko impuls,
aby zmienić zaniedbany nieużytek
w barwny skwer, który już zdążył się
wpisać w świadomość okolicznych
mieszkańców jako „ich” tętniąca kolorami przestrzeń.

Opatkowianka
w nowych szatach
Zakończył się remont kapitalny trybun dla
widzów na boisku sportowym OSS Opatkowianki. I trzeba przyznać, że obiekt
wygląda wspaniale. Nowoczesne zielone
fotele na trybunach, błękitne, zadaszone
krzesełka dla zawodników, robią znakomite wrażenie.
Prace, finansowane przez Zarząd
Infrastruktury Sportowej, obejmowały piaskowanie konstrukcji stalowych,
malowanie, wymianę siedzeń. Założono także oświetlenie przechodnie, uruchamiane na fotokomórkę, zakupiono
dwa komplety ławek dla zawodników.
Koszt całości wyniósł 140 tys. zł.
Jak informuje dobry duch klubu,
radny Jan Mikuła, Rada Dzielnicy X
wesprze w tym roku Opatkowiankę
kwotą 6800 zł, które zostaną wykorzystane na remont szatni. – Napisaliśmy
też wniosek do ZIS o współfinansowanie wymiany płyty boiska, trwają starania – mówi Jan Mikuła.
Na stadionie trenują drużyny Orlików i Młodzików (w sumie 40 dzieci).
Korzystają z niego uczniowie opatkowickiej SP 134 podczas lekcji wychowania fizycznego.

Fot. mateusz żuk

Natura stanowi ważne źródło inspiracji
dla odkryć i wynalazków. Królową nauk
jest matematyka. Co wynika z połączenia
obu tych dziedzin? Park kieszonkowy przy
ul. Kłuszyńskiej w Opatkowicach!

Fot. mateusz żuk

Park w kieszeni
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Plac budowy
w Opatkowicach
W Opatkowicach wiele się dzieje. Najmocniejszy akcent to oczywiście powstająca sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 134, która osiągnęła już
tzw. stan surowy zamknięty.
Inwestycję za ok. 6 mln zł rozpoczęto 25 lipca 2017 r. Dziś hala o powierzchni 570 metrów kwadratowych,
która sięga wysokością do drugiego
piętra, jest już pod dachem. – Nasze
wspólne wieloletnie starania przyniosły wymierne efekty, cieszy każdy
nowy etap budowy. Wprawiono okna,
położono dach, postawiono ścianki
działowe. Obecnie wykonywane są
tynki wewnętrzne i posadzki – relacjonuje dyrektor Iwona Nosek.
W tym roku wszystkie zajęcia sportowe nadal mają charakter wyjazdowy.
Młodzież z SP 134 jeździ autobusami
do szkoły we Wróblowicach, na boisko
OSS Opatkowianki, do KSOS w Kurdwanowie oraz na ul. Powstania Warszawskiego – na basen, tenisa, gimnastykę korekcyjną, zajęcia w grocie
solnej i gry zespołowe. Mordęga jednak dobiega kresu. Spora w tym zasługa przewodniczącego Rady Miasta
Bogusława Kośmidera oraz pełnomocnika prezydenta miasta ds. Inwestycji
Krzysztofa Adamczyka, którzy po raz
kolejny zaangażowali się w opatkowickie inwestycje.
W Opatkowicach sporo się zmienia.
Trwają np. remonty ulic. Jak informuje ZIKiT, w roku bieżącym wykonano
remont chodnika przy ul. Taklińskiego w ramach budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy X za kwotę 50 000
zł. A planowany jest kolejny remont
– chodnika przy ul. Petrażyckiego za
100 000 zł, również ze środków Rady
Dzielnicy X. Całość nadzoruje radna
Angelika Kuczaj.
W Opatkowicach trwają także intensywne prace przy budowie nowej
drogi, która połączy ulicę Taklińskiego z planowanowanym przez PKP
PLK przystankiem kolejowym Kraków Opatkowice. – Inwestycja kolejowa jeszcze się nie rozpoczęła, ale część

drogową miasto zamierza przygotować
już do końca czerwca – wyjaśnia radna
Kuczaj. W ramach prowadzonych prac
powstaje jezdnia o długości około 300
m, jednostronny chodnik oraz plac do
zawracania. Budowa krawężnika jest
zakończona. Obecnie wykonywana jest
podbudowa oraz chodniki. Koszt: ponad 1,6 mln zł.
Bardzo ważną inwestycją dla Opatkowic jest oczekiwana od wielu lat
przebudowa ul. Ważewskiego. – Dokumentacja jest już w trakcie procedowania. Pozyskałam na ten cel z budżetu
miasta 4 mln zł – mówi radna A. Kuczaj. – To dla mnie priorytetowa sprawa. Mam nadzieję, że pierwszy etap
inwestycji będziemy mogli rozpocząć
z końcem tego roku.
W roku 2018 w budżecie Rady
Dzielnicy X zabezpieczono także środki na przebudowę chodników wzdłuż
ulic: Jerzego Smoleńskiego i Inicjatywy Lokalnej, która rozpocznie się na
dniach. W planach na 2019 rok jest
przebudowa ul. Jerzego Smoleńskiego
bocznej do przepompowni oraz dalsza
przebudowa chodników wzdłuż ulic:

Jerzego Smoleńskiego i Inicjatywy Lokalnej. Ponadto planowane jest położenie dywanika asfaltowego na ul. Smoleńskiego od ul. Inicjatywy Lokalnej
do ul. Dzikiej. – Planowane jest również złożenie wniosku do budżetu miasta Krakowa na lata 2019-2021 o przebudowę ulicy Jerzego Smoleńskiego
od ul. Poronińskiej do granic miasta –
mówi Jan Mikuła.
Zmiany, jakie mają miejsce w Opatkowicach, dotyczą nie tylko infrastruktury. Zwiększa się także integracja lokalnej społeczności. „Szanowni
Państwo Dzielnica X oraz Koło Emerytów i Rencistów nr 8 w Opatkowicach zapraszają Seniorów na REJS
DO TYŃCA w dniu 27 V 2018. To już
czwarta wycieczka dla naszych Seniorów w pełni pokrywana ze środków
Dzielnicy X” – informowała w internecie radna Angelika Kuczaj, która
wiele pracy i serca wkłada w otoczenie troską 60 opatkowickich emerytów, skupionych w Kole. W roku 2018
seniorzy uczestniczyli już w koncercie Jerzego Połomskiego, w przedstawieniu „Villas Story” oraz w koncercie Sławy Przybylskiej. Tym razem
popłynęli statkiem po Wiśle do opactwa tynieckiego.
Klub OSS Opatkowianka chętnie
gości emerytów i rencistów, szkoły
i przedszkola, udostępniając na imprezy świetlicę. Sprzyja temu prezes Jan
Mikuła, który niekiedy finansuje również opłaty za gaz, prąd i wodę z własnej diety radnego Dzielnicy X.

Fot. mateusz żuk
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Rekordowy Bieg
Swoszowicki
W niedzielę 27 maja ponad tysiąc miłośników biegania wyruszyło malowniczymi
zakątkami Dzielnicy X Swoszowice. Tym
samym, w tym dniu, nasza dzielnica po
raz kolejny stała się najbardziej rozbieganym miejscem w Małopolsce. Wszystko
za sprawą 6. edycji Biegu Swoszowickiego organizowanego przez stowarzyszenie
biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki” i jego
prezesa, a zarazem pomysłodawcy biegu
– pana Rafała Oświęcimki.

Fot. itmbw

Pobiegli wszyscy. Zarówno maluchy, jak i najbardziej doświadczeni życiowo. Początkujący i ci, którzy
nie wyobrażają sobie życia bez sportu. Wszystkich połączyła walka z palącym żarem z nieba. Batalia ze swoszowickimi pagórkami i ze swoimi
słabościami. Na szczęście upał łagodziły kurtyny wodne zorganizowane
przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze Świątnik Górnych,
Ochojna i Włosani oraz liczne punkty
z wodą. Pomogły też otrzymane w pakietach startowe przewiewne bezrękawniki. Do walki zachęcali także
mieszkańcy, którzy licznie wyszli na
ulice, by dopingować swoich sąsiadów

i przyjaciół. Natomiast na mecie czekała orzeźwiająca lemoniada, lody,
owoce i upragniony medal. Nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych.
Zacięta walka dzieci w biegach od 50
m do 400 m przyciągnęła rzesze kibiców, w tym całe rodziny. Jednak dzieciom wciąż było mało. Zjeżdżalnie nie
miały ani chwili wytchnienia, a animatorzy mieli pełne ręce roboty. Nie
obyło się bez ukochanego przez dzieci malowania twarzy. Całość zwieńczyła obszerna ceremonia dekoracji
zwycięzców. Wręczone zostały liczne
nagrody otrzymane od wielu sponsorów, puchary i upominki za zwycięstwa w poszczególnych biegach, jak
i w kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostały również najszybsze rodziny,
a także pierwsza mieszkanka i pierwszy mieszkaniec dzielnicy.
To wszystko przyciąga co roku
rzesze osób. Nawet upalna pogoda nie
przeszkodziła w pobiciu kolejnego rekordu frekwencji, który robi wrażenie. Otóż 6. edycję Biegu Swoszowickiego ukończyło ponad 1000 osób.
W tym bieg główny (10 km) ukończyły 654 osoby, Swoszowicką piątkę

(5 km) ukończyły 152 osoby, Rodzinną
milę (1,6 km) 79 osób, a biegi dla dzieci 184 osoby. W biegu głównym wśród
pań z czasem 42 minuty i 17 sekund
zwyciężyła Justyna Woźniak, będąca
członkinią i zarazem trenerką organizującego bieg stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”. Drugie
miejsce na podium, z czasem 42 minuty i 24 sekundy, uzupełniła kolejna
klubowiczka ITMBW – Anna Francuz.
Natomiast na 3. miejscu, z czasem 42
minuty i 44 sek. uplasowała się Karolina Piątek. Wśród panów bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Stachowicz, który pokonał trasę biegu w 35
minut i 7 sekund. Pół minuty za nim na
2. miejscu uplasował się Łukasz Marmol, a ostatni stopień podium uzupełnił z czasem 36 minut i 17 sekund Kamil Wojnicki.
6. Bieg Swoszowicki zorganizowany został pod honorowym patronatem:
Piotra Ćwika – wojewody małopolskiego, Jacka Krupy – marszałka województwa małopolskiego, prof. Jacka
Majchrowskiego – prezydenta Miasta
Krakowa oraz Bogusława
Kośmidera – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, który chętnie wziął
udział we wręczeniu wielu wspaniałych nagród. Na
wydarzeniu nie zabrakło
osób przyjaznych aktywności sportowej. Partnerami
biegu byli: Rada Dzielnicy
X Swoszowice oraz goszcząca imprezę OSS Opatkowianka, które podczas
ceremonii dekoracji zwycięzców reprezentował Jan
Mikuła będący wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy X Swoszowice i prezesem Opatkowianki.
Szersza relacja z wydarzenia stowarzyszenia „I Ty
Możesz Być Wielki” na
stronie internetowej: www.
itmbw.pl

