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KALENDARIUM

4 LISTOPADA

30 PAŹDZIERNIKA – Ruszyła druga edycja Międzyszkolnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt
Dzielnicy X. Tak jak w poprzedniej edycji, taki i w tym roku szkolnym 2019/2020 do rozgrywek zgłosiło się pięć szkół podstawowych z Dzielnicy X w dwóch kategoriach, młodszej
(klasy V-VI) i starszej (klasy VII-VIII). Inauguracyjny mecz odbył się 30 października 2019 roku
w Szkole Podstawowej nr 43, która gościła Szkołę Podstawową 135. W obydwóch meczach
zwyciężyła reprezentacja SP 43.
4 LISTOPADA – Zakończył się montaż 3 nowych wiat na przystanku „Kłuszyńska” oraz
dwóch nowych wiat na obu przystankach „Taklińskiego”. Dodatkowo wszystkie przystanki
zostały zaopatrzone w nowe ławki oraz kosze na śmieci.
8 LISTOPADA – Zakończył się remont części chodnika przy ul.Poronińskiej. Zadanie zostało
sfinansowane z budżetu Rady Dzielnicy X i wyniosło 8,5 tys zł.
13 LISTOPADA – Rozpoczęły się prace przy budowie przystanku SKA Kraków Opatkowice.
Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się na rok 2021.

8 LISTOPADA

16 LISTOPADA - Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski dokonał poświęcenia nowych organów w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego - Kliny Zacisze. Organy są instrumentem
piszczałkowym 27 głosowym. Również podczas tej samej uroczystości poświęconych zostało
17 witraży, które przedstawiają historię Jezusa Chrystusa oraz Jego naśladowców - polskich
świętych. Witraże projektowała prof. Joanna Stefańska z Warszawy a wykonał Ks Tadeusz
Żurawski SDB z Łodzi.

23 LISTOPADA

23 LISTOPADA - W Klubie Kliny odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Tenisie
Stołowym, w których udział wzięło 34 zawodników i zawodniczek. Mecze rozgrywane były
w dwóch kategoriach: juniorzy oraz open. Wśród seniorów (roczniki 2002 i starsi) zwyciężył
Damian Jedynak. W licznie obsadzonej grupie juniorów (21 zawodniczek i zawodników) najlepsza okazała się obdarzona znakomitymi warunkami fizycznymi i wielce utalentowana sportowo Zuzanna Bezak. Puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych trójek w każdej z kategorii
wiekowych ufundowała Rada Dzielnicy X.

!

24 LISTOPADA – Jerzy Glac - uczeń „Rajskiej Szkoły” i zawodnik Rock Cup Poland otrzymał
tytuł drugiego wicemistrza Polski, podczas Gali Sportu Kartingowego 2019. Jurek, gratulujemy!

fot. Klub KLINY

NOWE OŚWIETLENIE NA UL. KIERZKOWSKIEGO

Po wieloletnich staraniach radnych z Dzielnicy X, na jednej z jugowickich ulic pojawiło się
nowe oświetlenie, które znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Koszt inwestycji wyniósł 86 tys. zł i został sfinansowany z budżetu Rady Dzielnicy X.

fot. Mateusz Żuk

Stopka
redakcyjna

Głos w tej sprawie zabrał Pan Dariusz Rejek - radny Jugowic:
„ Po kilkuletnich staraniach i ustaleniach z jednostkami miejskimi, udało się wykonać oświetlenie na ulicy Kierzkowskiego. Zapewniam wszystkich mieszkańców, że inwestycja ta nie
wpływa negatywnie na przewidywaną budowę tego fragmentu ulicy. Nowe oświetlenie
z pewnością ułatwi mieszkańcom okolicznych domów codzienne funkcjonowanie. Radni
Dzielnicy X nadal starają się o wygospodarowanie w budżecie miasta środków finansowych,
na powstanie projektu i budowę ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem, na zaniedbanym fragmencie ulicy Kierzkowskiego”.

„Dziesiątka”. Wyd. Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, Kraków.
Czasopismo Rady Dzielnicy X.
Adres redakcji: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30–499 Kraków,
tel. 12 264 92 01, e–mail: rada@dzielnica10.krakow.pl,
www.dzielnica10.krakow.pl

Druk: Wydawnictwo „TRIADA” Wojciech Wicher, ul. Plaka 34,
42-580 Wojkowice

Redaktor prowadzący: Julia Wrześniak,
e-mail: julia.wrzesniak@op.pl
Kraków, grudzień 2019

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania
nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Nie odpowiadamy za treść zewnętrznych ogłoszeń.

ISSN:20840276, Nr 5 (49), Nakład 1000 egz. bezpłatnych.

!

GRUDZIEŃ 2019

NR 5 (49) | DZIESIĄTKA | 3



TEGO W JUGOWICACH
Zajęcia odbędą się w dwóch grupach, o godz. 16.30 oraz
18.30. Oprócz zgłoszeń telefonicznych będzie można zapisać się także 15 grudnia, po niedzielnych Mszach Św.
(o godz.12.00 i 18.00) w kościele parafialnym.
Realizatorem zadania jest Centrum Kultury Podgórza, a jego inicjatorką Pani Anna Nazimek – radna Jugowic.
- Skąd pomysł na zorganizowanie tego typu warsztatów w Jugowicach?
Anna Nazimek: Jednym z celów mojej pracy radnej jest organizowanie ciekawych i pożytecznych wydarzeń dla mieszkańców
Jugowic. Kładę na to duży nacisk, tym bardziej, iż moje dotychczasowe inicjatywy, czyli gimnastyka korekcyjna dla uczniów jugowickiej podstawówki i gimnastyka dla seniorów naszego osiedla,
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wspólne tworzenie bożonarodzeniowych stroików, będzie też
okazją do lepszego poznania się przez mieszkańców Jugowic,
może nawet zapoczątkuje nowe sąsiedzkie znajomości.
- Kto poprowadzi warsztaty?
A.N: Zajęcia przeprowadzi profesjonalna instruktorka florystki,
pani Aneta Jutkiewicz. Jestem przekonana, że wszyscy wyjdziemy
z warsztatów z pięknymi, własnoręcznie wykonanymi stroikami.
Korzystając z okazji, bardzo dziękuję księdzu kanonikowi Marianowi Chyrcowi, proboszczowi Parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej
za udostępnienie sali oraz Centrum Kultury Podgórza za zaangażowanie w ten projekt.
W celu integracji mieszkańców Jugowic współpracuję ze szkołą,
a teraz również z parafią i CKP. Oczywiście mam kolejne plany na
poszerzanie oferty dla naszego osiedla.
- Czy udział w wydarzeniu jest bezpłatny? Do kogo kierowane jest
zaproszenie?
A.N: Tak – uczestnicy warsztatów bezpłatnie otrzymają wszystkie
materiały i oczywiście fachowy instruktarz oraz pomoc w tworzeniu stroików. Wszystkie koszty, na mój wniosek, są finansowane
z budżetu Rady Dzielnicy X.
Zgłosić się może każda osoba, stroik można wykonać indywidualnie lub np. wspólnymi siłami całej rodziny albo w koleżeńskiej
grupie.
Gorąco zapraszam wszystkich Jugowiczan – wspólnie upięknijmy sobie świąteczny okres, a na ten cudowny czas Bożego Narodzenia, wszystkim czytelnikom Dziesiątki, życzę
wielu wspaniałych chwil przeżytych w rodzinnym gronie.
Do zobaczenia na warsztatach!

RADNA JUGOWIC

19 grudnia 2019 roku w sali widowiskowej budynku Parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej
( ul. Zakopiańska 86) będą miały miejsce pierwsze w Jugowicach,
warsztaty tworzenia bożonarodzeniowych stroików.

ANNA NAZIMEK

JESZCZE NIE BYŁO!
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ROZBIEGANA
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE STOWARZYSZENIA ITMBW

DZIESIĄTKA

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE STOWARZYSZENIA ITMBW

Koniec każdego roku to czas podsumowań. Jeśli chodzi o sport, a także jedną z najbardziej popularnych dziś dyscyplin - bieganie, to na terenie naszej dzielnicy działo się bardzo wiele. Poniżej krótkie
podsumowanie działalności krakowskiego Stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”.
Dla Stowarzyszenia „I Ty Możesz Być Wielki” minął kolejny rok, gdy organizuje dobrze już znane mieszkańcom
Krakowa treningi biegowe. Był to jednak rok szczególny, bo rozbiegane zostało całe nasze miasto. Ogólnodostępne
zajęcia biegowe organizowane były aż w dziesięciu krakowskich dzielnicach! W tym, tak jak w naszej dzielnicy,
często dwa razy w tygodniu - zajęcia odbywały się od marca do listopada w każdą środę w Swoszowicach pod
Uzdrowiskiem oraz w czwartki o godz. 19 na Klinach w Paru Maćka i Doroty.
Treningi mają na celu zachęcenie naszej społeczności do aktywności sportowej, stawiając przy tym na rozwój,
doskonalenie i odnowę sprawności. Wysoka frekwencja oraz duże zainteresowanie udziałem w tych sportowych
spotkaniach to efekt zarówno jakości treningów, jak i miłej atmosfery.
„Dobrze czują się tu zarówno osoby zaawansowane, jak i początkujące” – opowiada Rafał Oświęcimka, wnioskodawca popartego przez mieszkańców projektu zajęć biegowych, zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego oraz koordynator zajęć
w całym Krakowie.
„Zakres wiedzy trenera pozwolił na poszerzenie wiedzy zarówno odnośnie biegów krótkodystansowych, długodystansowych, jak i niemal całej
lekkoatletyki. Mieliśmy to szczęście, że treningi prowadził Andrzej Lachowski - jeden z najwybitniejszych krakowskich biegaczy” – dodaje Rafał
Oświęcimka, prezes Stowarzyszenia ITMBW.
Organizowane przez Stowarzyszenie zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych, a poziom ćwiczeń jest dopasowywany w zależności od zaawansowania uczestników. Wielu adeptów zaczyna
również przygodę z innymi formami sportu, siłownią oraz zajęciami typu cross fit, joga itp. celem
zadbania o ćwiczenia ogólnorozwojowe, tak ważne dla biegaczy. Uczestnicy zachęcani są także
do sprawdzania swoich możliwości na zawodach. Najlepszą ku temu okazją jest oczywiście Bieg
Swoszowicki, będący jedną z największych imprez w naszej dzielnicy. Jego siódma edycja odbyła
się 27 maja 2019 r. Wydarzenie to, wchodzące w skład Cyklu Biegów ITMBW, zgromadziła blisko
tysiąc biegaczy! Zawodnicy wystartowali na dystansie Rodzinnej Mili, Swoszowickiej Piątki, Biegu
Głównego na dystansie 10 km oraz w biegach dla dzieci. Kolejna, 8. już edycja biegu, planowana
jest 24 maja 2018 r. Zapisy ruszą w grudniu i można będzie ich dokonać za pośrednictwem strony
internetowej: itmbw.pl.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE STOWARZYSZENIA

ITMBW
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DZIEWCZYNY
Z DZIELNICY X

FOT. KATARZYNA ŚLĘCZKOWSKA

ZAGRAJĄ W FINALE!

ferze walki fair play wygra najlepsza drużyna” – mówi Pani Bożena
Malada - Dyrektor SP 134.
Reprezentacja naszej dzielnicy wystąpiła w składzie: Karolina
Mółka - SP 43, Natasza Rosińska, Maja Stochmal, Małgorzata
Nazimek - SP 97, Amelia Jałocha, Martyna Wilk, Magdalena Majewska, Nikola Gąsiorowska, Nikola Dyna, Emilia Sitko oraz Julia
Gadaj - „Rajska Szkoła”.

Dziewczęta z Dzielnicy X rozegrały trzy mecze, podczas których
zawzięcie walczyły do ostatniego punktu. Po dwóch zwycięstwach (25:10 oraz 25:23) i jednej porażce (18:25) nasze młode
siatkarki zapewniły sobie awans do finału, który odbędzie się już
17 grudnia w SP nr 134 w Opatkowicach, przy ul.Kłuszyńskiej 46.
W rozgrywkach finałowych udział wezmą reprezentacje Dzielnic
VI, X, XIV i XV! Podczas wielkiego finału zawodniczki reprezentujące naszą dzielnicę wystąpią w nowych strojach sportowych, które ufundowane zostały przez Uczniowski Klub Sportowy „Rajsko”.
„Drużyny z poszczególnych dzielnic prezentują wysoki poziom umiejętności siatkarskich. Zaangażowanie, ambicja i wola walki tych zawodniczek pozwoliła stworzyć niezwykle interesujące widowisko
sportowe. Nasi uczniowie zasiadający na widowni byli zachwyceni
niezależnie od wieku, bo przecież „cała Polska kibicuje siatkarzom”!
Cieszę się, że nasza szkoła podjęła to wyzwanie. Dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli: wychowania fizycznego, informatyki, edukacji
wczesnoszkolnej w organizację mistrzostw, rozgrywki grupowe przebiegły zgodnie z planem. Bieżące informacje i profesjonalny serwis
fotograficzny rozgrywek publikujemy na naszej stronie www.sp134kr.
edupage.org Zapraszamy na grudniowy finał. I choć serce podpowiada „kibicujemy naszym dziewczętom”- to mam nadzieje, że w atmos-

Pomysłodawcą zawodów jest Rada Dzielnicy X. Wszystkie koszty
Mistrzostw finansowane są z budżetu Rady Dzielnicy X.

Dziewczyny, gratulujemy i trzymamy za Was kciuki!

BEZPŁATNE
ZAJĘCIA SPORTOWE W SP 134
Od października w Szkole Podstawowej nr 134 w Krakowie
w Opatkowicach odbywają się bezpłatne dla uczniów, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki ręcznej, siatkówki oraz innych gier
zespołowych. Pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej,
uczniowie klas IV-VIII szkoły w Opatkowicach mogą aktywnie
spędzać swój wolny czas.
„Niestety, obecne czasy sprawiają, że dzieci preferują bardziej wygodę, urządzenia mobilne, niż sportowy tryb życia. Musimy robić
wszystko, aby temu zapobiec. W tym celu proponuję bezpłatne
zajęcia sportowe w pięknej hali przy ul. Kłuszyńskiej. Mam ogromną nadzieję, że dzięki profesjonalnemu podejściu nauczycieli oraz
szeregowi możliwych do wyboru dyscyplin, uczniowie postawią
na sport” - przyznał opatkowicki radny - Konrad Kaczmarczyk,
który jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia.
„Zajęcia sportowe uwzględniają zainteresowania, potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci. Treningi cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Pełnią one ważną rolę
wychowawczą, pokazują bowiem alternatywne formy spędzania
wolnego czasu, integrują społeczność szkolną, uczą systematyczności i odpowiedzialności za siebie i innych. Dziękuję Radnym
Dzielnicy X za tę wartościową inicjatywę” - podsumowuje Pani
Bożena Malada - Dyrektor SP 134.
Zajęcia finansowane są z budżetu Rady Dzielnicy X.

FOT. AGATA REGIEWICZ

19 listopada 2019 roku rozpoczęły się
I Międzydzielnicowe Mistrzostwa Krakowa w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Do organizacji tego wydarzenia przyłączyła się
Szkoła Podstawowa nr 134 z Opatkowic,
która specjalnie na te rozgrywki użyczyła
swojej nowoczesnej hali sportowej.
W rozgrywkach wzięło udział 8 reprezentacji dzielnic miasta Krakowa, które zostały rozlosowane do dwóch grup. Z każdej
grupy, do rundy finałowej awansowały
dwa najlepsze zespoły.

„Jestem pod dużym wrażeniem
poziomu tego sportowego widowiska. Dziewczęta dały z siebie
wszystko i dlatego każdej z osobna należą się słowa uznania. Sam
często reprezentowałem szkoły
w zawodach sportowych i naprawdę rzadko kiedy można było
oglądać tak zdolne osoby. Ale to
w końcu Mistrzostwa Krakowa występują najlepsi! Kto wie, może już w przyszłości któraś z zawodniczek w Reprezentacji Polski wspomni, że debiutowała właśnie na turnieju organizowanym przez Radę Dzielnicy X... Tego właśnie im życzę!”
– podsumował Pan Konrad Kaczmarczyk - radny Opatkowic.
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MY ROZPOCZYNAMY
„MIKOŁAJKOWY SEZON”
Tym razem św. Mikołaj na pierwszy swój przystanek wybrał Dzielnicę X! 16 października 2019 roku
świąteczny nastrój zagościł wśród Seniorów z Opatkowic.
Już po raz czwarty, w świetlicy OSS Opatkowianka przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5, miała miejsce mikołajkowa zabawa dla mieszkańców - Seniorów Opatkowic. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest radna
- Angelika Kuczaj, która jak sama mówi - „co roku udaje nam się zrobić coś z niczego!”. W tym szczególnym spotkaniu, jak zawsze uczestniczył wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju św. Mikołaj, w rolę
którego wcielił się Vice Prezydent Krakowa, Pan Bogusław Kośmider.
„To bardzo ważny gest ze strony Prezydenta Kośmidera. Jego obecność sprawia, że Seniorzy czują się ważni i wyróżnieni” - tłumaczy Pani Kuczaj.
„Można powiedzieć, że uczestniczę w tym wydarzeniu, jako dwie osoby. Przychodzę spędzić czas z Seniorami zarówno jako Prezydent, jak i jako
św.Mikołaj. Podobno kiedy ubiorę się w strój świętego, to jestem nie do poznania! Cieszę się bardzo, że mogę zrobić coś dobrego dla innych.
Zawsze byłem i będę zdania, że jeśli tylko się chce i ma możliwości, to trzeba robić wszystko, by móc pomóc drugiemu człowiekowi. Nie zawsze
najważniejsze są pieniądze, czasami wystarczy zwykła obecność” - mówi Pan Bogusław Kośmider.
Dla każdego Seniora przygotowane zostały bardzo atrakcyjne podarunki świąteczne, które wręczał im sam św. Mikołaj. Produkty, które
znalazły się w paczkach, co roku pochodzą wyłącznie od prywatnych sponsorów, którymi są zarówno wielkie koncerny, jak i małe lokalne firmy, które zawsze z chęcią chcą włączyć się w tę piękną świąteczną akcję. Po rozdaniu prezentów, Panie z Opatkowickiego Koła
Seniorów zaserwowały wszystkim gościom pyszny poczęstunek, a zabawa przy muzyce orkiestry
trwała do godzin wieczornych.
„My rozpoczynamy mikołajkowy sezon” - żartują Seniorzy.
„Polityka Senioralna jest bardzo istotna. Seniorzy z Opatkowic to wyjątkowi ludzie, którzy bardzo lubią
spotkania integracyjne, moją zaś rolą, jako radnej, jest zapewnić im finansowanie. Korzystając z budżetu Rady Dzielnicy X, staram się organizować im różnego rodzaju spotkania i wycieczki. Okres świąteczny i mikołajkowy jest wyjątkowym czasem. Co roku, moim głównym celem tych spotkań jest sprawienie,
by wszyscy Seniorzy poczuli się naprawdę wyjątkowo” - podsumowuje Pani Angelika Kuczaj.
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FOT. KLUB WRÓBLOWICE

„SZTUKA, KTÓRA GRZEJE”

W październiku w Centrum Kultury Podgórza – Klub Wróblowice odbył się benefis
z okazji 10-lecia twórczości Pana EDWARDA DUDY.
Kim jest ten artysta i czym wyróżniają się jego prace?
Od blisko dekady Pan Edward jest nieodłączną częścią Otwartej Pracowni Artystycznej Jacka Ożoga w Klubie Wróblowice. Jego przygoda zaczęła się bardzo nietypowo. W 2009 roku artysta odwiedził klub, proponując własny nowatorski sposób sztuki, jakim jest malowanie na korze. Tworzenie na tym, co naturalne, zaczęło się prozaicznie - od naprawiania i przerabiania tego, co można znaleźć w każdym
domu (stare meble, deski, drewniane wieszaki itp.), ale niemal od razu istotniejsza od użyteczności stała się kreatywność - w wieku 60
lat Pan Edward Duda stał się prawdziwym artystą.
„Kim jestem…? Artystą-samoukiem. Obrazy, rzeźby, instalacje
tworzę ze wszystkiego i na wszystkim, co natura dała - deskach,
sklejkach, fornirach, korach itp. Wypracowałem własną technikę
oraz styl, przez przyjaciół zwany „eduardiańskim” - tak o swojej
twórczości mówi Pan Duda. Ta niepowtarzalna technika tworzenia
obrazów, nazywana jest „sztuką, która grzeje”, bo jak zbyt skromnie powiada jej autor - „zawsze można ją spalić”. Nikomu zresztą,
kto widział prace tego artysty, podobny pomysł nie przyszedłby
do głowy.
Wystawa była nie tylko prawdziwym rajem dla oczu, ale również
zawierała w sobie nostalgię - pokazując co wydarzyło się w 10-letnim okresie jego twórczości. Przybyli goście mogli podziwiać zarówno pierwsze prace Pana Dudy, wykonane blisko 10 lat temu,
jak i takie, które zostały stworzone zaledwie dwa tygodnie temu.
W podziękowaniu za te wszystkie lata, dla artysty zaśpiewały
„piękne Słowianki”, czyli Katarzyna Dłużniewska, Maria Kubaszek
i Magdalena Różowicz w koncercie „Słowiańska krew”.

FOT. KLUB WRÓBLOWICE
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FOT. NADIA MAHAMDI
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RAJSKIE RANCHO

JEST JUŻ OTWARTE!

W weekend, 9-10 listopada, przy ul.A.Hoborskiego 7, miało miejsce oficjalne otwarcie nowego, nietypowego miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w naszej dzielnicy.

„Zainteresowanie naszym ranchem, w ciągu tych dwóch dni otwartych, było naprawdę ogromne. Była
i jest to dla nas przemiła chwila, tym bardziej, że budowaliśmy i nadal budujemy to miejsce od podstaw.
Własnymi oraz naszych przyjaciół siłami zrobiliśmy wszystko, by sprostać wyzwaniu. Dodam tylko, że
od połowy stycznia, jazdy konne będą odbywały się pod podgrzewanym balonem, a już w 2020 roku
na ternie obiektu, otworzymy mini ZOO” – podsumowuje Dyrektor „Rajskiej Szkoły” - Pan Marcin
Szewczyk.

FOT. MATEUSZ ŻUK

RAJskie rancho jest otwarte 7 dni w tygodniu! Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że operatorem obiektu jest „Rajska Szkoła”, która jak na razie jest jedyną placówką edukacyjną w Polsce, posiadającą
własne rancho.

FOT. MATEUSZ ŻUK

W trakcie dwudniowych dni otwartych, na wszystkich przybyłych
gości czekało wiele atrakcji, dzięki którym mogli bliżej poznać ideę
tego miejsca. Zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli skorzystać z bezpłatnych przejażdżek konnych, wziąć udział w warsztatach chemicznych, biologicznych oraz plastycznych. Podczas zwiedzania rancha,
dzieci wraz z rodzicami mogli nakarmić konie, źrebaki i kucyki specjalnie przygotowanymi przez organizatorów marchewkami. Na licznych gości czekały kiełbaski
z grilla, a także degustacja regionalnych produktów takich
jak np. smalec czy podhalańskie bułeczki - proziaki podane na słodko z konfiturami
i dżemem. Wszyscy pasjonaci
koni, mogli odwiedzić kawiarenkę znajdującą się na terenie
rancha, gdzie czekała na nich
FOT. NADIA MAHAMDI
ciepła kawa, herbata i regionalne przysmaki oraz słodkości.
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FOT. MATEUSZ ŻUK
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CZY SĄ POWODY DO OBAW?
W 2001 roku na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Myślenickiej w Swoszowicach zamontowane zostały anteny telefonii komórkowej. Kilka miesięcy temu, wśród rodziców
uczniów sytuacja ta wzbudziła spore obawy, dotyczące wpływu promieniowania masztów anten
na zdrowie najmłodszych. Czy rzeczywiście są ku
temu powody?
Problem biologicznego działania pół elektromagnetycznych,
a szczególnie jego skutków zdrowotnych, jest podmiotem zainteresowania naukowców od wielu lat. W roku szkolnym 2018/2019
w trosce o dobro dzieci, Rada Rodziców SP 43 skierowała petycję, w której domagano się usunięcia anten z dachu szkoły. Rada
Dzielnicy X opowiedziała się za usunięciem masztów telefonii komórkowej ze szkolnego budynku.
W głosowaniu, 18 radnych z wszystkich osiedli naszej Dzielnicy
X, poparło uchwałę dotyczącą likwidacji anten. Jeden radny - Pan
Dominik Galas wstrzymał się od głosu. Swoją decyzję tłumaczy
następująco: „Po konsultacjach z Dyrekcją szkoły, Radą Rodziców
oraz zapoznaniu się z wynikami badań, podjąłem decyzję o wstrzymaniu się od głosu. Maszty telefonii komórkowej znajdują się na wielu
szkołach w Krakowie i temat powinien być kompleksowo rozwiązany
przez włodarzy miasta Krakowa. Mając na uwadze, że nie jest to jedyna szkoła w naszej dzielnicy, bo również na szkole we Wróblowicach
jest maszt telefonii komórkowej niezrozumiałe dla mnie jest zachowanie części Radnych, którzy w tym samym temacie w przypadku Swoszowic byli na nie, a w przypadku Wróblowic byli za przedłużeniem
umowy ”.
O zdanie w tej kwestii poprosiliśmy również Radną - Panią Bożenę
Zając, która odmówiła wypowiedzi w sprawie anten do grudniowego numeru naszej gazety.
Maszty telefonii komórkowej znajdują się na dachach dwóch placówek edukacyjnych naszej Dzielnicy. Na Szkole Podstawowej nr
134 w Opatkowicach oraz Szkole Podstawowej nr 97 na Klinach
nie znajdują się anteny.

Wielu ludzi uważa, że negatywny wpływ promieniowania pochodzącego z masztów telefonii komórkowej może być tak wielki, że
niekiedy jego skutki mogą być tragiczne dla ludzkiego życia. Pytanie jest jedno - czy takie stwierdzenie jest faktem czy mitem?
Mimo wielu badań, są naukowcy, którzy przestrzegają, że promieniowanie elektromagnetyczne może powodować u ludzi zaburzenia ze strony układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, zaburzenia odporności, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia pamięci,
a nawet inicjować procesy nowotworowe.
Są również odmienne zdania na ten temat: „Badania epidemiologiczne oraz analizy teoretyczne, prowadzone w wielu ośrodkach na
świecie, nie wykazały jednak, aby istniał jakikolwiek związek między
stanem zdrowia ludności, a ekspozycją na pola elektromagnetyczne
emitowane przez anteny telefonii komórkowej”- tłumaczy w swojej
pracy naukowej Stanisław Marzec z Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
Głos w tej sprawie zabrała również Dyrektor SP 43 - Pani Ewa
Tomczyk, która zapewnia, że zawsze ponad wszystko stawia dobro swoich uczniów.
„Jako Dyrektor szkoły nigdy nie podejmuję decyzji pochopnie, konsultuję się z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. Przed podpisaniem
umów z najemcami zlecam wykonanie badań pól elektromagnetycznych niezależnym podmiotom, chociaż zgodnie z przepisami właściciele anten zawsze dostarczają nam pakiet aktualnych badań. We
wrześniu 2019 r. podjęłam współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na mocy współpracy zostaliśmy objęci monitoringiem
pól elektromagnetycznych, który odczytywany jest przez pracowników Akademii i poddawany wnikliwej analizie. Wyniki następnie zostaną udostępnione szkole”.
Na ten moment anteny na dachu budynku szkoły nie zostaną
zdjęte. W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców na mocy
podjętej uchwały, zmieniła swoje stanowisko, wyrażając pozytywną opinię na temat pozostawienia anten. Warunkiem, który
został spełniony, było zamontowanie na terenie szkoły urządzenia
monitorującego pole elektromagnetyczne.
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„W 2020 ROKU
ŁATWO
NIE BĘDZIE,

ALE DAMY RADĘ”
- WYWIAD Z WICEPREZYDENTEM KRAKOWA, PANEM BOGUSŁAWEM KOŚMIDEREM.

B O G U S Ł A W

K O Ś M I D E R

- EKONOMISTA, SAMORZĄDOWIEC I POLITYK, OD 1994 ROKU JEST KRAKOWSKIM RADNYM. W LATACH 2010–2018 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA, W 2018 ROKU OBJĄŁ STANOWISKO WICEPREZYDENTA KRAKOWA. ZOSTAŁ
ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. TRZY
LATA TEMU DECYZJĄ KOLEGIUM REDAKCYJNEGO PISMA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO „WSPÓLNOTA” BOGUSŁAW KOŚMIDER ZOSTAŁ SAMORZĄDOWCEM
ROKU 2016. PO PIERWSZYM ROKU SPRAWOWANIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZYDENTA NASZEGO MIASTA, NADSZEDŁ CZAS NA PODSUMOWANIE…
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO PRZECZYTANIA ROZMOWY Z PANEM KOŚMIDEREM.
- Panie Prezydencie, od wielu lat jest Pan związany z Dzielnicą X. Rewitalizacja dwóch fortów, budowa
nowej szkoły na Klinach, modernizacja ulicy Myślenickiej – to tylko kilka ważnych inwestycji, przeprowadzanych na terenie naszej dzielnicy. Co jeszcze czeka nas w przyszłym roku?
Bogusław Kośmider:
Przyszły rok będzie szczególnie trudny zarówno dla krakowskiego jak i wszystkich pozostałych samorządów. Ze względu na decyzje rządowe będziemy mieli bardzo słaby wzrost dochodów przy dużych,
znacząco większych wydatkach. W efekcie trudno będzie wprowadzać nowe zadania. Na pewno będą
realizowane dotychczasowe inwestycje: ulice Myślenicka i Krzyżańskiego, budowa szkoła na Klinach,
modernizacja fortów Łapianka i Borek 52, remont stacji kolejowej Swoszowice, przy której dzięki staraniom radnych z Jugowic powstanie nowy klub kultury.

GRUDZIEŃ 2019



Dodatkowo rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
134 w Opatkowicach, szkoły która także dzięki
moim staraniom ma nową, wspaniałą salę gimnastyczną. Bardzo ważną inwestycją była też rozbudowa swoszowickiej podstawówki nr 43. To
najważniejsze wydatki w X Dzielnicy.
- Od 1 września 2019 na obszarze Krakowa wprowadzony został całkowity zakaz palenia węglem,
drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Czy uchwała antysmogowa stanowi realną nadzieję na poprawę jakości powietrza
w naszym mieście?
B.K:
Zdecydowanie tak, aczkolwiek trzeba pamiętać,
że jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający. Konieczny, bo tylko rezygnując z nie ekologicznych paliw możemy liczyć na spadek zanieczyszczeń, ale nie wystarczający, ponieważ musimy też
likwidować emisję z samochodów i emisję w sąsiednich, wokół krakowskich gminach.
W Krakowie udało się zlikwidować prawie 40 tysięcy palenisk i dziś coraz częściej czuć, namacalnie czuć, że powietrze jest lepsze. Jednak wokół
Krakowa jest jeszcze ponad 40 tysięcy węglowych
palenisk, które stanowią źródło wielu zanieczyszczeń dla naszego miasta. Wyraźnie widoczne jest
to na mapach zanieczyszczeń.
Przez dłuższą część doby Kraków jest żółto-zielony czyli czysty lub prawie czysty, następnie
okolica czerwono-fioletowa czyli bardzo zanieczyszczona, potem zaś następuje wyrównanie.
Likwidacja emisji z palenisk z okolic Krakowa
i znaczące zredukowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych, to wielkie wyzwanie dla naszego miasta.
- Krążą słuchy, że od 1 maja 2020 roku w całym
Krakowie nastąpi znaczna podwyżka czynszów.
Co jest przyczyną takiej decyzji? Panie Prezydencie,
jak duża będzie to podwyżka i kogo ona najbardziej
dotknie?
B.K:
Prezydent Krakowa podpisał zarządzenie, zmieniające po 12 latach czynsze w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. W mieszkaniach socjal-
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nych, które są dawane osobom o niskich i bardzo
niskich dochodach, ten wzrost wynosi 91 groszy
na metrze kwadratowym. Jeżeli ktoś ma mieszkanie socjalne, to przy mieszkaniu o powierzchni 50
m kw czynsz wzrośnie o 45,50 zł.
W mieszkaniach komunalnych natomiast, dla
osób o średnich dochodach ten wzrost to maksymalnie 4 zł 65 groszy, czyli przy mieszkaniu
o powierzchni 50 m kw czynsz wzrośnie o 232,
50 zł, ale dla mniej zarabiających są ulgi w płaceniu nawet o 70%.
Proszę porównać te wzrosty z czynszami w mieszkaniach wynajmowanych przez tych, co nie mają
szczęścia mieć mieszkania od gminy. Tacy ludzie
płacą 2-3 razy więcej, a przecież to też są osoby
nisko lub średnio zarabiające. Ta podwyżka jest
także po to, aby pomóc tym nisko zarabiającym.
W przyszłym roku będzie sporo nowych mieszkań
socjalnych dla potrzebujących, ale to wszystko
kosztuje. Po 12 latach wreszcie zmieniamy czynsze, a zgodnie z sugestią radnych, te zmiany będą
w przyszłości częstsze, pewnie co 2 lata. Będą to
częstsze, ale zdecydowanie mniejsze zmiany.
- Panie Prezydencie, jak wygląda obecna sytuacja
finansowa Krakowa?
B.K:
W porównaniu do innych samorządów nieźle, ale
to i tak bardzo trudna sytuacja. Rządowe decyzje
zmniejszające PIT cieszą nas wśród mieszkańców,
bo też jesteśmy podatnikami.
Jednak te decyzje skutkują faktem, że dochody
miasta są o ponad 200 mln zł mniejsze niż gdyby
ich nie było. Bardzo potrzebna decyzja w sprawie
podwyżek dla nauczycieli, spowodowała, że już w
2019 roku musieliśmy wydać 89 mln zł, a rząd dał
na to 17 mln zł.
Większość wydatków wzrosła o 10-20 %, a tzw.
Janosikowe - czyli to co płacimy na biedniejsze
gminy wzrosło o prawie 30%. W tej sytuacji musimy jako samorząd ciąć wydatki. Część ważnych
inwestycji, jak choćby rozbudowa Fortecznej
przesuwa się, część w ogóle nie wchodzi już do
finansowania.
DALEJ

STR. 12

STR. 11

Priorytetem dla Krakowa jest rozbudowa systemu komunikacyjnego na północy miasta – Trasa
Łagiewnicka, Pychowicka i Zwierzyniecka, tramwaj na Górkę Narodową i Azory, rozbudowa ulic
w północnej części Krakowa.
Przed nami – krakowskim samorządem poważne wyzwanie finansowe. Kiedyś, przy chyba gorszym kryzysie podjęliśmy w Krakowie reformy finansów i dało to dobry rezultat. Mam zaszczyt, że
miałem w tym swój udział. Teraz kolejne wyzwanie. Nie będzie łatwo, będzie mało nowych zadań
i inwestycji, ale damy radę.
- Jakie są Pana plany dotyczące naszego miasta
na rok 2020?
B.K:
Jako zastępca prezydenta odpowiadam też za
mieszkalnictwo i chcę, aby mimo problemów finansowych udało się znacząco skrócić kolejkę
mieszkaniową. Chcę zdecydowanie zwiększyć
obsługę elektroniczną mieszkańców i przyśpieszyć obsługę.
Moim celem jest ułatwienie kontaktu z urzędnikami i spowodowanie, że działania urzędników
będą dla mieszkańców zrozumiałe. Chcę pomóc
pracownikom Arcelor Mittal, ale i wszystkim, których może dotknąć ewentualne wygaszanie wielkiego pieca. Spowoduję, że mieszkańcy - obcokrajowcy będą szybciej i elastyczniej obsługiwani.
Zapewniam Państwa, że skorzystają na tym wszyscy. Chcę ruszyć budowę w Krakowie miejskiego

centrum kontaktu, czyli internetowo - telefonicznego pomocnika mieszkańców. A lokalnie? Dopilnować aby wszystkie zadania, które jako radny,
przewodniczący Rady Miasta czy obecnie zastępca prezydenta zgłaszałem, inicjowałem i prowadziłem – były prędzej czy później zrealizowane.
W moim byłym okręgu wyborczym jest ponad
100 takich zadań o łącznej wartości blisko 300
mln zł, część z nich dotyczy Dzielnicy X.
Mimo problemów finansowych, mimo przyszłego
spowolnienia, krok po kroczku będziemy je realizowali. Dopilnuję, aby zewnętrzne zadania, jak
choćby klub kultury w Jugowicach (na stacji Swoszowice), modernizacja fortu Rajsko czy budowa
osiedla Mieszkanie Plus odbywały się zgodnie
z prawem i z korzyścią dla mieszkańców.

KOŚMIDER

Zmniejszają się w przyszłym roku wydatki na
większość dziedzin programowania, także inwestycje są rozciągane w czasie. Nowe inwestycje
to tylko te, które mają współfinansowanie Unii
Europejskiej, np. rozbudowa i modernizacja Fortu
Borek 52 i Fortu Łapianka.

BOGUSŁAW

CIĄG DALSZY ZE

„W 2020 ROKU ŁATWO

NIE BĘDZIE, ALE DAMY RADĘ”
- WYWIAD Z WICEPREZYDENTEM KRAKOWA, PANEM BOGUSŁAWEM KOŚMIDEREM.

