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Rada Dzielnicy X – lider inwestycyjny w Krakowie
8 września na terenie Fortu 51 ½ Swoszowice
odbył się III Swoszowicki Piknik Patriotyczny
zorganizowany przez Fundację „Gloria Fortibus”
oraz Stowarzyszenie „Siarczane Korzenie
Swoszowic”. Wydarzenie zainaugurowało
uroczyste odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Pomnik Marszałka,
ufundowany został przez osobę prywatną –
sponsora fundacji. W uroczystości wziął
udział Prezydent Miasta Krakowa,
Jacek Majchrowski, a także radni
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Głos

Przewodniczącego

Fot. mateusz żuk

Szkoła Podstawowa nr 43 mieściła się w liczącym ponad 130 lat wilgotnym, ciasnym

Szanowni Państwo,

budynku.

Bez kłótni , lecz w zgodzie,

Swoszowice

wbrew

odrażającej

inicjat ywie

dzielenia ludzi na mieszkańców
domów i bloków, bez wrogości, lecz
we współpracy, owocnie kończymy czteroletnią pracę w Radzie

Czas inwestycji

Dzielnicy X. Na szczęście nie powiodła się próba wyrzucenia części mieszkańców Dzielnicy X z naszej wspólnoty. Zwyciężył rozsądek
i solidarność, które zaowocowały
też wieloma inwestycjami na naszych osiedlach. Poszerzona została baza edukacyjna i infrastruktura
drogowa, a także rekreacyjno-sportowa. Oczywiście nie wszystkie potrzeby zostały zaspokojone i nie
wszystkie problemy zostały rozwiązane, ale postęp jest widoczny.
Żegnamy się z Państwem jako liderzy inwestycyjni pośród wszystkich krakowskich rad dzielnic!
Dziękujemy za setki rozmów, za różnorakie wnioski i spostrzeżenia, za
wszystko to, co razem osiągnęliśmy!

Jak wyglądały Swoszowice przed
czterema laty, u schyłku minionej kadencji samorządu? – Znacznie gorzej
niż dziś – uśmiecha się radny Andrzej
Jończyk – pokazując zdjęcia. Widać na
nich zdegradowaną i popadającą w ruinę ul. Myślenicką, pozbawioną kanalizacji sanitarnej, opadowej i chodników. – Wybuchały protesty, ściągano
telewizję, ale sytuacja nie zmieniała się przez lata. Szkoła Podstawowa
nr 43 mieściła się w liczącym ponad
130 lat wilgotnym, ciasnym, budynku,
który naprawiano kawałek po kawałku – bez perspektywy na zmianę. Samorządowe Przedszkole nr 132 przy
ul. Merkuriusza, umiejscowione w zabytkowym dworku, domagało się gruntownego remontu. Wiele pomniejszych
dróg i ulic ulegało degradacji.

Ostatnie lata były przełomowe. Po
wielu bojach i nieoczekiwanych zwrotach akcji, które dokumentowaliśmy na
łamach „Dziesiątki”, miasto wygospodarowało i pozyskało ze środków unijnych
ok. 50 milionów złotych (połowa poszła
na wykup gruntów) na remont głównej
arterii biegnącej przez osiedla południowej części Krakowa i do września 2019
ul. Myślenicka wkroczy wraz z mieszkańcami w XXI wiek. Właśnie powstaje
siedmiometrowa jezdnia, wyłożona tzw.
cichym asfaltem, układane są szerokie,
dwumetrowe chodniki, kanalizacja sanitarna i opadowa. Zaplanowano także
przebudowę skrzyżowań, zadaszone zatoki autobusowe i nowe oświetlenie.
To wielka satysfakcja dla społeczników walczących o modernizację tej zapomnianej drogi. Obok swoszowickiego

Z poważaniem,
Maciej Nazimek
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Fot. mateusz żuk

radnego Andrzeja Jończyka są nimi
przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider, radny Marcin Szewczyk i przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek.
W rezultacie ich wspólnych zabiegów we wrześniu 2017 r. oddano do
użytku całkowicie odmienioną Szkołę
Podstawową nr 43 po kapitalnym remoncie. 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. Wartość wszystkich opisanych
prac przekroczyła 6 milionów złotych!
Była to największa inwestycja oświatowa w długich dziejach Swoszowic.
W minionej kadencji metamorfozie
uległo także Samorządowe Przedszkole
nr 132 przy ul. Merkuriusza, działające w pięknym, ale bardzo zniszczonym
budynku. Na wniosek radnego Jończyka Rada Dzielnicy X przeznaczyła na
ratowanie tego zabytku i ważnej instytucji oświatowej, blisko 200 tys. zł.
Położono nowe parkiety, pomalowano
ściany, przeprowadzono remont kosza dachowego, założono wentylację
w kuchni, zbudowano drogę dojazdową wraz z parkingiem. Dzięki pomocy
radnego Tadeusza Murzyna z Klinów
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, wraz z budżetem miasta, sfinansował naprawę i odnowienie elewacji przedszkola za przeszło 215 tys. zł.
A na dofinansowanie zajęć dla dzieci
dzielnicowi radni dorzucili 5 tys. zł.

Ulica Myślenicka wkracza wraz z mieszkańcami w XXI wiek.

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.
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. Na bieżącą działalność tej
placówki Rada Dzielnicy X przeznaczyła przeszło 33 tys. zł.
Wiele lokalnych problemów udało się rozwiązać podczas interwencji mieszkańców na dyżurach radnego Andrzeja Jończyka. Dzięki nim

Fot. mateusz żuk

Metamorfozie uległo Samorządowe Przedszkole nr 132.

wygospodarowano z dzielnicowego
budżetu blisko 145 tys. zł na oświetlenie obu odcinków ul. Siarczki, „dowieszkę” lampy przy skrzyżowaniu
ulic Moczydło i Perłowej, przeszło
22 tys. zł na nakładkę asfaltową przy
dwóch bocznych ulicach prowadzących do Myślenickiej czy 17 tys. na
zlikwidowanie wycieku na ul. Warszewicza... Rada finansuje też działania integrujące mieszkańców: Biegi
Swoszowickie (ok. 60 tys. zł), Parafiady oraz działalność Koła Emerytów (ok. 17 tys. zł).
A jakich spraw nie udało się zrealizować w mijającej kadencji? Radny
Andrzej Jończyk wylicza troski mieszkańców Swoszowic. – Mimo spotkań na
gruncie i wizji lokalnych nie rozwiązaliśmy problemu braku miejsca postojowego dla rodziców odwożących dzieci
do SP nr 43. Podobnie z zapewnieniem
widoczności dla pieszych i pojazdów
na krętym odcinku ul. Warszewicza.
Przeszkody formalne uniemożliwiły wykonanie przy bibliotece pochylni dla niepełnosprawnych… W kolejce do wykonania w przyszłej kadencji
czekają: położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Moczydło oraz wybudowanie pochylni dla rowerów na zjeździe
z ul. Jelskiego w okolicy ronda.
A teraz garść dobrych wiadomości:
wiadomo już, że w przyszłym roku na
wniosek radnego Jończyka Rada Dzielnicy X sfinansuje nawierzchnię asfaltową na ul. Siarczki od ul. Myślenickiej
(40 tys. zł), odwodnienie ul. Siarczanogórskiej od ul. Moczydło do Myślenickiej (44 tys. zł), wymianę podłogi
w sali gimnastycznej (55 tys. zł). Przeznaczy też na działalność Koła Emerytów 1,5 tys. zł.
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Opatkowice

Miliony na infrastrukturę
Opatkowice, dawną wieś pozostającą pod władaniem opactwa w Tyńcu, od
strony wschodniej ogranicza Wilga, a od
północy autostrada A-4. Są tu szerokie przestrzenie, łąki, rzeka, jest zielono i sielsko. Aż dziw, jak wiele nowoczesnych inwestycji dokonano tu w ostatnich
latach.
Najbardziej spektakularną była
oczywiście budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 134,
którą wzniesiono kosztem 6,2 mln zł
z budżetu miejskiego. Ma 570 metrów
kwadratowych powierzchni i jest wysoka na dwa piętra. Podłogę pokrywa
żółto-czerwono-pomarańczowa wykładzina z wyznaczonymi liniami do
gry w kosza, siatkówkę, piłkę ręczną
i nożną. Wielkie przeszklenia okienne
zapewnią dostęp światła, a przy ścianach stoją składane ławki dla widowni.
– Otrzymaliśmy także pełne wyposażenie sportowe: piłki, kozły, obręcze,
płotki, materace… cieszy się dyrektor
Iwona Nosek. W pozyskanie środków

angażowali się – jakżeby inaczej – lokalni radni: Jan Mikuła i Angelika Kuczaj, a wsparcie przewodniczącego Bogusława Kośmidera miało znaczenie
kluczowe.
W tym roku vis-a-vis szkoły przy
ul. Kłuszyńskiej powstał park kieszonkowy. Maleńki, na 300 metrów kwadratowych, stworzony w ramach programu „Ogrody Krakowian”. – „Ogród
matematyczny” został wyposażony
w piękne tablice do pisania i ławki
dla uczniów. Przyjął postać klasy na
powietrzu – opowiada radna Angelika
Kuczaj. Powstanie tej zielonej enklawy to rezultat jej ubiegłorocznego spaceru po Opatkowicach w towarzystwie
Piotra Kempfa, nowatorskiego dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.
– Olbrzymie zmiany, jakie zaszły
w naszej okolicy w ciągu ostatnich lat,
widać gołym okiem – wylicza Angelika
Kuczaj. I rzeczywiście. Główny trakt
pieszo-jezdny osiedla – czyli ciąg ulic
Taklińskiego i Patrażyckiego, zmienił
się nie do poznania. Powstały nowe

Fot. mateusz żuk

Najbardziej spektakularna była oczywiście budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 134, którą wzniesiono kosztem 6,2 mln zł z budżetu miejskiego.

chodniki, wymieniono stare, zniszczone wiaty na przystankach MPK,
a małe przystanki wyposażono w ławeczki dla podróżnych. Zamontowano
kosze na śmieci. W najbardziej niebezpiecznych miejscach wykonano nowe
przejścia dla pieszych.
– Poprawione zostały nawierzchnia i pobocza na ul. Ważewskiego oraz
ul. Libertowskiej. Zlikwidowano nielegalne wysypisko śmieci przy ogródku jordanowskim. Dzięki aktywności
radnej Angeliki Kuczaj osiedle zyskało również nowe i częstsze połączenie
autobusowe, wprowadzono bowiem dodatkową linię nr 475.
W Opatkowicach świetnie działa
budżet obywatelski. Ludzie uwierzyli
tu w sens zgłaszania projektów. Dzięki temu wyremontowano dwa odcinki chodników przy ul. Taklińskiego,
zmieniono nawierzchnię w ogródku
jordanowskim w przedszkolu, zakupiono szafki dla uczniów szkoły podstawowej, zamontowano urządzenie do
pomiaru szkodliwych pyłów. – Rozkwita również współpraca z opatkowickimi seniorami – dodaje radna Kuczaj.
Koło Emerytów i Rencistów uczestniczy w wyjazdach integracyjnych organizowanych ze środków Rady Dzielnicy X, a w okresie zimowym, dzięki
uprzejmości lokalnych firm, do starszych osób przychodzi św. Mikołaj.
Opatkowice to osiedle olbrzymich inwestycji miejskich. – Udało
się je zrealizować dzięki wsparciu
pełnomocnika prezydenta m. Krakowa Krzysztofa Adamczyka oraz
przewodniczącego RMK Bogusława
Kośmidera – ciągnie radna. Najważniejsze zrealizowane projekty to wybudowanie nowej drogi od ul. Taklińskiego do torów kolejowych (1 milion
699 tys. zł), korekta zakrętu śmierci na ul. Taklińskiego (1 milion 24
tys. zł), a także nowe przystanki oraz
przejścia dla pieszych przy ul. Taklińskiego (80 tys. 767 zł). W trakcie procedowania jest decyzja ZRiD dotycząca przebudowy ul. Ważewskiego,
a do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono już środki na realizację tego zadania.
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progów zwalniających na ul. Smoleńskiego, na odcinku od ul. Poronińskiej
do ul. Dzikiej Róży, bieżącą naprawę
poboczy ul. Smoleńskiego, regulację
rowu odwadniającego wzdłuż ul. Smoleńskiego Bocznej (ZIKiT), regulację
brzegów Wilgi (około 2,8 mln złotych
z MZMiUW). Radny Mikuła przeprowadza też stałe interwencje w sprawie
zanieczyszczenia Wilgi i rowu od ul.
Zakopiańskiej do Potoku Olszynka.
Co pozostało do zrobienia w najbliższej przyszłości? Jan Mikuła wymienia wiele różnych problemów
Opatkowic. Ważna jest rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 134. Na ten cel
potrzeba od 7 do 9 mln złotych, a taką
kwotę może zapewnić tylko budżet
miasta. Szczęściem radni mają wypróbowanych sojuszników i uchwała
w tej sprawie została już skierowana
do UMK i wpisana do budżetu miasta
na lata 2019-2021.
Ważna jest także przebudowa ul.
Smoleńskiego na odcinku od Poronińskiej go granic Krakowa. Rada Dzielnicy X podjęła już uchwałę wnioskującą
o zabezpieczenie środków miejskich.
Koszt to 2,5-3,5 mln złotych. Potrzebne są: nakładka asfaltowa na ul. Smoleńskiego do przepompowni i remont
parkingu przy osiedlowej przychodni. Jak widać, zielone Opatkowice to
enklawa, w której zmiany następują
dynamicznie.

Fot. mateusz żuk

Drugi opatkowicki radny Jan Mikuła jest znany z wielkiego serca do
sportu. To on, wraz z radną Kuczaj,
pozyskał (ze środków RD X) dofinansowanie na zajęcia dla uczniów SP nr
134 w obiektach OSS Opatkowianka.
To jego staraniom Opatkowice zawdzięczają remont klubu – m.in. odnowienie trybun dla widzów, zakup nowych ławek dla zawodników (160 tys.
zł dał ZIS), wymianę okien, drzwi, malowanie, wyposażenie szatni i świetlicy (6800 z Rady Dzielnicy X).
Klub jest zawsze otwarty na potrzeby społeczne. Przy okazji ŚDM
w obiektach OSS Opatkowianka zapewniono noclegi oraz posiłki 120 młodym ludziom z Kazachstanu i Syberii,
a w tym roku start i meta Biegu Swoszowickiego miały miejsce właśnie na
opatkowickiej murawie.
Radnym z Opatkowic leży na sercu
także stan infrastruktury. Dzięki staraniom Jana Mikuły i Angeliki Kuczaj
na zaplecze socjalne, toalety i natryski,
gabinet lekarski oraz świetlicę i remont
kotłowni w Szkole Podstawowej nr 134
Rada Dzielnicy X przeznaczyła ok. 300
tys. zł w latach 2015-16. A na remont
Przedszkola nr 145 ok. 35 tys. zł.
Wśród licznych dokonań Jana Mikuły w mijającej kadencji trzeba wyliczyć: remont chodników wzdłuż ul.
Poronińskiej i ul. Smoleńskiego (160
tys. zł z Rady Dzielnicy X), montaż

Staraniom Jana Mikuły Opatkowice zawdzięczają remont klubu.

Wróblowice

Pełna
kultura
Wróblowice, ekskluzywne osiedle willowe, datuje swą historię na wiek XIV.
Wieś nazywała się wtedy Vroblouicz, a jej
nazwa pochodziła zapewne od nazwiska właściciela – Wrobela czy Wróbla?
Dziś działa tu wyjątkowy w skali całego
Krakowa kompleks dydaktyczno-opiekuńczy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, w skład którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe nr 136, Szkoła
Podstawowa nr 135 oraz Gimnazjum nr
26. Jest także klub sportowy Wróblowianka oraz klub kultury.
Mijająca kadencja samorządu
rozpoczęła się właśnie od hucznego
otwarcia OKK Wróblowice po kapitalnym remoncie. Dzięki środkom z Rady
Dzielnicy X (148 tys. zł) ta zasłużona,
istniejąca 40 lat placówka przeszła
prawdziwą metamorfozę. Powstały
nowe toalety, założono drzwi, pomalowano ściany, z największą starannością
układano panele i płytki, a całość przykryto dachem.
Dzięki zaangażowaniu kierownik
tej placówki i wróblowickiej radnej
Jadwigi Szarek klub kultury stale się
rozwija. W ciągu ostatnich lat – pracując już jako Centrum Kultury Podgórza – tak bardzo poszerzył działalność,
że konieczna stała się rozbudowa, połączona z adaptacją strychu, gdzie mają
powstać nowe sale: edukacyjna, logopedyczna, taneczna, plastyczna… Projekt jest już gotowy, wartość prac i wyposażenia wyniesie ok. miliona złotych.
A placówka – ku satysfakcji mieszkańców – przyciąga ludzi i integruje osiedle. Promuje lokalnych artystów, organizuje festiwale, imprezy kulturalne
i rozrywkowe, prowadzi zróżnicowane
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ostatnio radna Szarek pozyskała 47 tys. zł na artystyczne zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia wspomagające,
korygujące i rozwojowe dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób
starszych na terenie Dzielnicy X.
Dokończenie na str. 8
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Jugowice

Rola ankiety
Jugowice, historycznie rzecz biorąc
wieś leżąca w dolinie Wilgi, wzmiankowana przez historię po raz pierwszy w 1372 roku, stanowi willową, peryferyjną część Dzielnicy X. Granice
osiedla wyznaczają: ul. Zakopiańska
i Jugowicka, tory kolejowe, rzeka oraz
obwodnica Krakowa. Lokalni radni:
Anna Żurad i Dariusz Rejek, obejmując w 2015 roku po raz pierwszy funkcje w samorządzie, stanęli przed trudnym zadaniem. Osiedle postrzegane
było z zewnątrz jako spokojne i zadbane. Tymczasem rzeczywiste problemy,
jakie dokuczają mieszkańcom, nie były
brane pod uwagę i ujawniła je dopiero
przeprowadzona i opracowana przez
radnych ankieta.
W zielony i cichy zakątek domków
jednorodzinnych od kilku lat wkracza zabudowa wielorodzinna. Nasila
się niebezpiecznie samochodowy ruch
tranzytowy. Kierowcy, omijając ulicę
Zakopiańską, jeżdżą wąskimi uliczkami. Zwiększa się ilość parkujących
pojazdów, co utrudnia życie pieszym
i kierowcom. Bardzo wyraźnie brakuje też miejsca służącego lokalnej
integracji.
Kolejny, bardzo poważny problem, to postrzeganie przez mieszkańców osiedla radnych dzielnicowych jako miejskich urzędników
odpowiedzialnych za wszelkie niepopularne decyzje i mających wpływ
na ich zmianę.
Dlatego pierwszym krokiem Dariusza Rejka i Anny Żurad było wydanie infor matora osiedlowego

zawierającego podstawowe informacje na temat Jugowic, radnych, służb
miejskich odpowiedzialnych za czystość i porządek. Później oboje jugowiccy radni podzielili problemy na te,
które można rozwiązać w prosty sposób, opierając się na budżecie i możliwościach Rady Dzielnicy X, oraz
większego kalibru, wymagające szerokiego wsparcia.
Zgłoszenia mieszkańców, którzy
przychodzili na dyżury samorządowców lub indagowali ich bezpośrednio, zaczęły się zamieniać w zadania
dzielnicy. Dzięki temu w roku 2016
przeprowadzono remont nawierzchni
sięgaczy na ulicy Kustronia (63 800
zł) i remont nawierzchni chodnika
przy ulicy Jugowickiej (cz. I 64 000
zł). W roku następnym wyremontowano nawierzchnię ulicy Jasielskiej
(81 554 zł), chodnik przy Jugowickiej
(cz. II 70 000 zł) i wymieniono uszkodzony stół do ping-ponga w ogródku
jordanowskim „Słoneczko” przy ulicy
Szyllinga (5000 zł). A w roku bieżącym odnowiono nawierzchnię sięgaczy na ulicy Kierzkowskiego (20 000
zł), wyremontowano nawierzchnię
ul. Białostockiej (32 700 zł) i chodnika przy ulicy Jugowickiej (cz. III
65 625 zł). Przeznaczono także z budżetu dzielnicy 75 000 zł na instalację nowych urządzeń w ogródku jordanowskim „Słoneczko” przy ulicy
Szyllinga. Zadanie to ma zostać zrealizowane do końca listopada 2018.
A na rok następny do budżetu dzielnicy wpisano budowę oświetlenia przy
ulicy Kierzkowskiego (210 000 zł).

Fot. mateusz żuk

Cieszą oko nowe nawierzchnie w Jugowicach.

W ciągu ostatniej kadencji Rada
Dzielnicy dofinansowywała także działalność lokalnego koła seniorów oraz
drobne remonty i zakupy dla fili Szkoły Podstawowej nr 97 przy ul. Armii
Kraków 76.
Ważne zmiany w dzielnicy wymagają dobrej współpracy z jednostkami miejskimi. Radnym udało się
w tej sprawie niejedno. Zniknęły np.
pojemniki do segregowania odpadów (każdy dom jednorodzinny ma
obowiązek posiadania własnych pojemników na śmieci) oraz pojemniki na odzież, wystawiane nielegalnie
przez prywatną firmę. W ich miejsce
stanęły małe kosze na śmieci w najważniejszych punktach osiedla. Zarząd Zieleni Miejskiej (w roku 2017)
zrealizował z własnego budżetu nasadzenia krzewów w ciągu ulicy Armii Kraków, zgodnie z sugestiami
radnych.
Fundamentalna kwestia dla budowania więzi społecznych: utworzenie
Klubu Kultury Jugowice w budynku
remontowanego dworca PKP to także rezultat zabiegów Dariusza Rejka i Anny Żurad. Zakończenie prac
i otwarcie tej placówki planowane jest
na rok 2020.
Najpoważniejszy problem daleki
jest jednak od rozwiązania. – Mimo
licznych interwencji nas, radnych,
i mieszkańców nie udało się zainteresować służb miejskich kłopotami
komunikacyjnymi Jugowic – mówi
Dariusz Rejek. – Progi zwalniające,
szykany i znaki drogowe nie wpływają
na poprawę sytuacji. Znaczące zmiany może przynieść dopiero budowa
wiaduktu w miejsce obecnego przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Kąpielowej. Inwestycja ta, wraz z budową parkingu przy stacji PKP, w znacznym
stopniu zmieni organizację ruchu na
ulicy Armii Kraków. Monitorowanie
rozwiązań wprowadzanych w węźle
komunikacyjnym wraz z przebudową
stacji PKP to największe wyzwanie dla
jugowickich radnych.
Dariusz Rejek wymienia kolejne
sprawy do rozwiązania w przyszłości:
uporządkowanie parkingów, możliwość
stworzenia większej ilości odcinków
ulic jednokierunkowych, poprawa estetyki osiedla oraz remonty w budynku Filii Szkoły Podstawowej nr 97.
Konieczne będzie też, w oparciu o budżet miasta Krakowa, wykonanie nawierzchni ulicy Kierzkowskiego od ul.
Kustronia do Szyllinga.
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Kosocice

Nowe drogi
Kosocice leżą wśród pagórkowatych
wzniesień Pogórza Wielickiego w odległości 9 km na południowy wschód od
centrum Krakowa. Mają metrykę sięgającą czasów średniowiecznych, a miejscowa
parafia jest jedną z najstarszych w diecezji krakowskiej. Wedle tradycji wywodzą nazwę od rycerza Kosa, który uciekając w 1260 r. z Krakowa przed Tatarami,
ukrywał się w okolicznych lasach, co dało
początek nowej osadzie. Obok Kosocic
leżą Soboniowice.

ul. Baryckiej, Schónborna i Jarockiego. Przy realizacji tych inwestycji największy wkład pracy włożył mieszkaniec Soboniowic pan Sitko, który mimo
słusznego wieku wspierał radnego Banię i uczestniczył we wszelkich działaniach dotyczących ul. Jarockiego.
– Bardzo ważnym zadaniem było
wykonanie rowu i odwodnienia części
ulicy Żelazowskiego oraz zabezpieczenie biegnącej tu potężnej skarpy –
i muszę przyznać że ZIKiT wywiązał
się wzorowo, mimo trudności, które
sprawia teren, wykonano także pobocze dla pieszych. Radny wspomina, że
przygotowania, rozmowy i obliczenia,
wraz z wykonaniem inwestycji, trwały ponad dwa lata i przez cały ten czas
współpracował z nim Daniel Owczarek (mieszkaniec Kosocic-Baryczy),
który uczestniczył w rozmowach z ZIKiT-em i wielokrotnych spotkaniach
w terenie. – Pragnę mu dzisiaj podziękować za pomoc.
Prawdziwym wydarzeniem minionej kadencji było dokończenie remontu
Klubu Kultury w Soboniowicach, gdzie
prowadzone są atrakcyjne zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Nie obyło się bez
wsparcia prezydenta Jacka Majchrowskiego, który zapewnił znaczne środki na wyizolowanie i osuszanie piwnic
oraz fundamentów
budynku.
A Rada Dzielnicy
wygospodarowała pieniądze na
nowe drzwi oraz
wykonanie zadaszenia i schodów
z powierzchnią
antypoślizgową.
Zrobiono i zainstalowano też
schody do boiska tenisowego. I – staraniem
radnego Bani –
regularnie dofinansowano zajęcia dla dzieci. Na
przełomie maja
i czerwca 2015
Prawdziwym wydarzeniem minionej kadencji było dokończenie
w Rajskiej Szkole
remontu Klubu Kultury.

Fot. mateusz żuk

Jeszcze cztery lata temu dużym,
nierozwiązanym problemem obu osiedli były niedostatki infrastruktury drogowej oraz brak oświetlenia, co dawało
się szczególnie we znaki na ul. Niebieskiej, łączącej Kosocice z Soboniowicami. Po wielu staraniach, przy wsparciu przewodniczącego Rady Miasta
Bogusława Kośmidera, doszło do remontu głównej ulicy wjazdowej do
Kosocic, Rajska i Soboniowic. – Wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej w miejsce starych „korytek” – cieszy się działający
na tym terenie, radny Dzielnicy X Bogumił Bania.
W obecnej kadencji nastąpiły zmiany na ul. Kukiełek Golkowickich, Żelowskiego, części Hallera, części ulicy
Blacharskiej, części Baryckiej, Berdyczowskiej, Pajdaka, Jasiukowicza, części ulicy Malinowskiego. Te „części”
wzięły się stąd, że w wielu miejscach
istnieją problemy z regulacją stanu
prawnego i nie można wykonać prac
drogowych w stu procentach.
– Zaryzykowałem przystąpienie do
projektu, który był bardzo trudny ze
względu na warunki terenowe: wąską
drogę i duże różnice poziomów. Chodziło o oświetlenie ulicy Gruszczyńskiego, którą pieszo porusza się wiele
osób z części Soboniowic do Kosocic
i… udało się – wspomina radny Bania.
Inwestycja została realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj – wybrana firma projektowała i wykonywała
oświetlenie – a dziś mrok rozpraszają w tym miejscu nowe lampy ledowe.
Ważną sprawą dla mieszkańców
było wykonanie kanalizacji w części

powstał Uczniowski Klub Sportowy.
Duchem sprawczym tej organizacji,
która zgromadziła do dziś niemal stuosobową grupę rodziców, dzieci i kibiców, jest rzesza rodziców, nauczycieli
i trenerów związanych z działalnością
szkoły z ulicy Tuchowskiej, a także
radny Marcin Szewczyk – trener piłkarski, nauczyciel i społecznik.
W klubie działają różne grupy
piłkarskie (w różnym wieku), sekcja lekkoatletyczna, sekcja siatkówki, a w okresie zimowym odbywają się
wyjazdy i szkolenia z zakresu sportów
zimowych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a drużyny dziecięce startują w licznych rozgrywkach.
Oczywiście, klub zrzesza także dzieci
z okolicznych osiedli, jest bowiem placówką otwartą. Dzięki Radzie Dzielnicy X wzbogacił się o boisko treningowe.
W ostatnich dniach na wniosek radnego Bani i po rozmowach z ZIKIT-em,
podjęta została decyzja o wykonaniu
remontu ulicy Hallera i Sztaudyngera. Wprowadzono też dodatkowy autobus linii 107, dzięki czemu zwiększyła
się częstotliwość kursów w dni powszednie i weekendy, czego domagali się
mieszkańcy.
– Na mój wniosek został wprowadzony plan oświetlenia i doświetlenia
ulic w Kosocicach i części Soboniowic – dodaje radny. Pierwszy projekt,
wprowadzony do Wieloletniego Planu Finansowego, to przystąpienie do
oświetlenia ul. Koszutki, równocześnie
z mniejszymi projektami dla ul. Kukiełek Golkowickich, Baryckiej i części ul.
Na Obrytki.
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Wróblowice

Pełna kultura
Dokończenie ze str. 5

Fot. mateusz żuk

– Wspólnie z Jadwigą Szarek zdobywaliśmy środki na szeroko pojętą działalność merytoryczną Klubów Kultury
Wróblowice, Zbydniowice czy Soboniowice (imprezy, zajęcia, festiwale,
konkursy i wiele projektów artystycznych). Całość sięga prawie 250 tys.
zł – obliczył radny Marcin Szewczyk.
– Mieliśmy także okazję kierować corocznie pieniądze na Koła Seniorów
w osiedlu Wróblowice, Zbydniowice
i ościennych.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 35 był systematycznie wspierany
przez Radę Dzielnicy X, czym interesował się szczególnie radny Szewczyk,
jej ówczesny nauczyciel, a obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Rajska Szkoła.
Dzięki temu w roku 2015 ze środków Rady Dzielnicy X dokończono
ogrodzenie szkoły (24 500 zł). Powstał szyb windowy dostosowany do
potrzeb niepełnosprawnych (101 100
zł), kupiono ławki i krzesła dla sześciolatków (5 tys. zł), wyposażono klasę (2000 zł), doposażono plac zabaw
(15 000 zł), a Klub Sportowy Wróblowianka, w którym trenują uczniowie,

Nowy plac jest ogólnodostępny, bezpieczny.

otrzymał na monitoring wizyjny
obiektów 10 400 zł.
– W kolejnych latach dofinansowywano sprzęt sportowy (25 000 zł),
corocznie wspierano imprezy organizowane przy lub przez ZSO 35 – np.
Przegląd Artystyczny Przedszkoli czy
Dzień Dziecka, a w roku bieżącym
Rada Dzielnicy przeznaczyła 3 tys.
zł na zakup pomocy dydaktycznych
i sprzętu sportowego oraz 45 tys. zł na
wymianę pieców centralnego ogrzewania i modernizację szkolnej kotłowni – mówi radna Jadwiga Szarek.
– W planach mamy kolejny etap kanalizacji Wróblowic, tym razem wokół
szkoły – uśmiecha się radny Szewczyk.
Współpraca radnych z ZSO układa się znakomicie. Dyrektor Mariusz
Wagiel pomógł im np. znaleźć atrakcyjne miejsce pomiędzy ulicami Mirtową i Bochnaka na plac zabaw. Plac
jest ogólnodostępny, bezpieczny, są
przy nim także miejsca parkingowe.
– Rada Dzielnicy X, w budżecie na rok
2016, przeznaczyła na ten cel 107 tys.
zł, w roku kolejnym 114 tys., a na rok
2019 zabezpieczyła 70 tys. zł, żeby dokupić cztery dodatkowe urządzenia.
Doposażono także filię biblioteczną
przy ul. Niewodniczańskiego, na zakup
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audiobooków i książek w wysokości 5
tys. zł (dotowano zresztą wszystkie biblioteki na terenie Dzielnicy X).
Wróblowiccy radni troszczyli się
również o osiedlową infrastrukturę.
Wielu podejmowanych zadań Jadwiga Szarek nie chce nawet wymieniać,
wspomina tylko o nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Bocznej przy poczcie w Swoszowicach oraz rozpoczynającym się poważnym remoncie, do
którego przyczynił się także przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider. Będzie nim planowana rozbudowa ul. Niewodniczańskiego na
odcinku od skrzyżowania ul. Myślenickiej do Chałubińskiego, gdzie obok
nowej nawierzchni powstanie instalacja odwadniająca i oświetlenie, oraz
jednostronny chodnik. Nastąpi również remont ul. Chałubińskiego do
cieku Wróblowickiego i ul. Rymanowskiej. Koncepcja została już pozytywnie zaopiniowana przez ZIKiT i Radę
Dzielnicy X. Obecnie trwa etap opracowywania projektu budowlanego,
wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, co nastąpi do
30.11.2018 r. Wg kosztorysu szacunkowego koszt inwestycji wynosi około 9 mln zł. Złożono wnioski do BMK
na 2019 r. oraz do WPF – WPI na lata
następne o zabezpieczenie środków na
realizację zadania w latach 2019-2020.
Co więcej? Radny Szewczyk wspomina swoje niezliczone spotkania
w ZZM i z ZIKiT-em, których efektem
były budowy kanalizacji na ul. Podgórki, Dróżka, Landaua, doświetlenia
ulic, nowe wiaty przystankowe i kosze
na śmieci. – Funkcja członka Zarządu
Rady Dzielnicy X była dla mnie wielkim wyzwaniem – mówi. – Serdecznie dziękuję za ostatnie lata, za drugą
kadencję, za liczne zaproszenia i podziękowania płynące od różnych instytucji i osób. Żałuję, że nie udało się
doprowadzić do końca kilku pomysłów
związanych z nowymi nakładkami asfaltowymi, ale ziarno zostało zasiane. Praca w zespole przyniosła konkretne efekty – podsumowuje Marcin
Szewczyk.
Radna Szarek koncentruje się na
swojej pracy w Klubach Wróblowice i Zbydniowice, nie będzie już brała udziału w wyborach do Rady Dzielnicy X. Wszystkim, którzy ją wspierali
w podejmowanych działaniach, serdecznie dziękuje, a następcom życzy
sukcesów.

