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DRODZY CZYTELNICY!
Życzymy Państwu (i nam samym również), by nadchodzące Święta Wielkanocne pozwoliły nam się na chwilę zatrzymać przy tym, co ważne. Byśmy wszyscy potrafili odnaleźć prawdziwą istotę tego wyjątkowego czasu. Kiedy nastanie
Wielka Noc, życzymy Państwu prawdziwej radości i pokoju w sercu. Niech źródło tych świąt, którym jest Zmartwychwstały Jezus, napełni nas prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością. Niechaj pusty grób będzie dla nas wszystkich siłą do
pokonywania codziennych, życiowych trudności, tak bardzo odczuwalnych w obecnej sytuacji.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych
Życzy Redakcja „Dziesiątki”

PRZEPROSINY W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM DÓBR OSOBISTYCH
Po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Macieja Nazimka przeciwko Janowi Tyszlerowi o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, zobowiązał pozwanego Jana Tyszlera do złożenia
pisemnego oświadczenia. Na prośbę Macieja Nazimka, zasądził od pozwanego wpłacenia na rzecz Caritas Archidiecezji
Krakowskiej kwoty 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych), płatną w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, a także
zobowiązał Jana Tyszlera do zwrotu Maciejowi Nazimkowi kosztów postępowania. Do zdarzenia doszło 26 września 2017
roku podczas zebrania z mieszkańcami dzielnicy, które było formą konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic
dzielnicy.

Jan Tyszler przeprasza Pana Macieja Nazimka Przewodniczącego Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa, za postawienie mu podczas konsultacji społecznych dot. zmiany
granic Dzielnicy X nieprawdziwego i naruszającego dobre imię tej osoby zarzutu przekupywania przez Macieja
Nazimka radnych Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa polegającego na wręczaniu im dodatkowych korzyści majątkowych i zapewnianiu stanowisk.
Jan Tyszler
Stopka
redakcyjna
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8 LUTEGO

KALENDARIUM

20 LUTEGO

fot. Mateusz Żuk

18 MARCA

fot. SP 134

fot. radna Angelika Kuczaj

„ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
W KRAKOWIE”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie poszukuje kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zapraszamy chętnych do kontaktu z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Piłsudskiego 29, tel. 12 422
29 94, 12 431 07 15.
Informacja dotyczy wyłącznie rodzin
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

8 LUTEGO – W trosce o bezpieczeństwo
najmłodszych, z budżetu Rady Dzielnicy
wyremontowany został wjazd na szkolny
parking oraz chodnik przy Szkole Podstawowej nr 134, przy ul. Kłuszyńskiej 46.
Na placu przed wejściem do szkoły powstała strefa KISS&DRIVE, w której to
rodzice mogą dzieciom dać szybkiego całusa na pożegnanie i spokojnie odjechać.
13 LUTEGO – Tego dnia odbyły się Mistrzostwa Krakowa w piłce ręcznej w kategorii Igrzyska Dzieci. W turnieju udział
wzięło 5 zespołów, w tym również reprezentacja SP 134 z Opatkowic. Losowanie
dla naszych młodych szczypiornistów nie
było zbyt łaskawe, gdyż trafili oni na bardzo silnych przeciwników, którymi były
reprezentacje SP101 (Hutnik Kraków)
oraz SP 85 (Krakowiak Kraków). Wśród
18 zgłoszonych zespołów, szkoła z Dzielnicy X zajęła V miejsce. To bardzo dobry
wynik, jak na początek przygody SP134
z handballem, która dzięki dofinansowaniu z Rady Dzielnicy może regularnie
prowadzić zajęcia z piłki ręcznej w swojej
placówce. Młodym sportowcom życzymy kolejnych sukcesów!
20 LUTEGO – W Szkole Podstawowej
nr 134 odbył się etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Geograficznego,
w którym udział wzięło 102 uczniów
z całego województwa. Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Małgorzata
Wesołowska – wizytator Kuratorium
Oświaty. „Przedsięwzięcie to okazało się
sporym wyzwaniem logistycznym dla naszej szkoły. Jednak dzięki zaangażowaniu
całej społeczności szkolnej w przygotowanie konkursu, odnieśliśmy kolejny sukces organizacyjny”- mówi Pani Bożena
Malada, Dyrektor SP 134.
18 MARCA – Dbając o bezpieczeństwo
mieszkańców, na skrzyżowaniu ulic Taklińskiego/Dębskiego
zainstalowane
zostało aktywne przejście dla pieszych.
Czujniki ruchu uruchamiają lampy ostrzegawcze umieszczone nad znakiem przejścia dla pieszych, informując kierowców
o obecności pieszego przy przejściu. Projekt zrealizowały radne Opatkowic – Pani
Angelika Kuczaj oraz Pani Elżbieta Dąbska.
27 MARCA - 27 marca 2000 roku, pieśnią „Bogurodzica”, rozpoczął swoją
działalność chór męski „Millennium”
w parafii pw. Opatrzności Bożej w Krakowie - Swoszowicach, który w tym roku
obchodził 20-lecie swojej działalności.
Chętnych mężczyzn, lubiących śpiew,
chórzyści zapraszają na cotygodniowe
próby w każdy czwartek o godz. 20.00 do
Domu Parafialnego. Wszystkim Panom
gratulujemy pięknego jubileuszu!

Tak
to widzę...

Szanowni Państwo
Nikt z nas nie spodziewał się, że uderzy zaraza i spowoduje, iż zmieni się nasze życie,
miasto, Polska, świat. Każdy musi się w tym
jakoś znaleźć. Jako samorząd Miasta Krakowa robimy wszystko, aby Miasto funkcjonowało bezpiecznie - mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do koniecznych potrzeb,
a krakowscy pracodawcy i pracownicy mogli
funkcjonować teraz i w przyszłości. Działamy
odpowiedzialnie, sprawdzamy swoje możliwości i oferujemy naszym mieszkańcom swoją służbę, oferujemy swoją opiekę. Zamknięte
szkoły, przedszkola i żłobki z jednej strony,
z drugiej pomoc miasta i wielu organizacji
dla rodziców, osób samotnych i seniorów.
Widać solidarność, dużą solidarność. Miasto utrzymuje obsługę mieszkańców, w tym
w szczególności elektroniczną, telefoniczną
i papierową, a w niektórych miejscach nawet
osobistą. Miasto utrzymuje wszystkie służby,
ale i wzmacnia działania sanitarne (kupiliśmy
parę tysięcy litrów płynu dezynfekcyjnego
i odkażamy kluczowe miejsca w walce z wirusem). Wzmacniamy działania społeczne –
pomoc dla starszych, bezdomnych, bezrobotnych. Kraków, jako jedno z pierwszych miast,
uruchomił pakiet wsparcia dla przedsiębiorców. Staramy się dbać o krakowskich przedsiębiorców, bo od nich zależy gospodarcze
bezpieczeństwo Krakowa.
Szanowni Państwo, na nadchodzące święta
Wielkiej Nocy życzę spokoju i optymizmu,
wiary i pewności że razem, wspólnie, poradzimy sobie z wszelkimi przeszkodami.
Wesołych Świąt!

Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com
www.kosmider.krakow.pl
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KORONAWIRUS
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką,
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni
i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby
obserwuje się u ok.15-20% osób, natomiast do zgonów dochodzi u 2-3% osób
chorych. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki
przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu m.in.: częste mycie
rąk, podczas kaszlu i kichania zakrywanie
ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką
– po takiej czynności należy natychmiast
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, zachowanie co najmniej
1 metra odległości między sobą a innymi
ludźmi. Metody te stosuje się również
w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową
np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
BARDZO WAŻNE!!
• Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie miałeś styczności z zarażoną osobą,
pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony
podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań
w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
• Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu,
zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli zauważysz u siebie
takie objawy lub miałeś kontakt z zarażoną osobą, powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania.
Lista szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych na terenie Krakowa:
1. Kraków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2, (12) 400 20 00,
(12) 400 20 21, (12) 400 20 06
2. Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, os. Na Skarpie 66,
dorośli: (12) 622 94 03, (12) 622 93 90, (12) 622 94 07, dzieci: (12) 622 95 03, (12) 622 93 44
3. Kraków, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, (12) 614 23 23, (12) 614 23 22, (12) 614 23 27
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni
w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.
Tekst został stworzony na podstawie aktualnych informacji, zawartych na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia.
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W ostatnim czasie głównym tematem w kraju i na świecie jest rozprzestrzeniający się
koronawirus, o którym wiemy już coraz więcej. Lekarze informują, że w grupie podwyższonego ryzyka są ludzie starsi, którzy w tym czasie powinni szczególnie na siebie
uważać i o ile to możliwe nie opuszczać swoich domów.
Musimy jednak pamiętać, że takie osoby nie mogą pozostać same, bez żadnej pomocy.
Naprzeciw tej sytuacji, z wyjątkową inicjatywą wychodzi radny Opatkowic - Pan Konrad
Kaczmarczyk.

Jako przedstawiciel młodego pokolenia, w tej trudnej dla społeczeństwa sytuacji, czuje się w obowiązku pomóc osobom najbardziej narażonym
na skutki pandemii koronawirusa. W związku z tym podjąłem decyzję o ofercie pomocy dla osób starszych w Dzielnicy X. Jeżeli mają Państwo
potrzebę zakupu produktów spożywczych, bądź też leków - bardzo proszę o telefon na specjalnie utworzoną infolinię, lub wiadomość prywatną.
W tym szczególnym okresie każde wyjście osoby w podeszłym wieku narażone jest na duże niebezpieczeństwo. Dlatego raz jeszcze apeluję
o pozostanie w domach.
Bardzo proszę mieszkańców o rozpowszechnienie tej informacji. To na nas, ludziach młodych, spoczywa obowiązek opieki i dbania o najstarszą
część naszego społeczeństwa – apeluje radny. Zachęcamy wszystkich młodych ludzi do włączenia się w wolontariat. Pomyślmy w tym trudnym
czasie także o innych.
Szczegółowe informacje na bieżąco mogą Państwo znaleźć na oficjalnym Facebooku radnego: Konrad Kaczmarczyk – Twój głos w dzielnicy.
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WSPIERAMY WALKĘ

Z COVID-19

23 marca 2020 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy X. 12 radnych, uczestniczących w obradach, podjęło decyzje dotyczące działań w walce z rozprzestrzeniającym się w Polsce wirusem. Na wniosek radnej Jugowic - Pani Anny Nazimek, Rada
Dzielnicy X, jako pierwsza z krakowskich rad dzielnic, postanowiła przeznaczyć środki finansowe dla instytucji walczących z epidemią. 15 000 zł trafi do VI Komisariatu
Policji w Krakowie, IV Oddziału Podgórze Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony biologicznej.
Decyzja Rady została poprzedzona konsultacjami z kierownictwem ww. jednostek. Za
pieniądze z dzielnicowego budżetu kupione będą kombinezony, maseczki, rękawiczki,
okulary ochronne i płyny dezynfekujące.
W naszej Radzie pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i Pomocy Społecznej, a więc moim obowiązkiem jest troszczyć
się o osoby, które obecnie są najbardziej zagrożone epidemią. Czas nagli, więc w trybie nadzwyczajnym podjęłam inicjatywę, a pozostali radni
jednogłośnie poparli moją propozycję. Ten trudny okres stawia dodatkowe wyzwania - działać trzeba szybko i zdecydowanie. W razie potrzeby,
będziemy podejmować kolejne kroki - oby nie były konieczne! - tłumaczy Pani Anna Nazimek.
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FOT. MATEUSZ ŻUK

KOMUNIKAT OD STOWARZYSZENIA

„ITMBW”
10 marca 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki poinformował cały kraj o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce. Zalecenie, które wydała Światowa Organizacja Zdrowia, ma na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa
w Polsce. W związku z tą decyzją, dbając o dobro mieszkańców naszej dzielnicy, Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki” wydało specjalne oświadczenie.
Szanowni Państwo,
z uwagi na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników naszych imprez sportowych, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki” podjęło
decyzję o odwołaniu zaplanowanego wydarzenia sportowego „Biegiem na Bagry 6!” w dniu 19 kwietnia 2020
r. Wydarzenie to zostanie odwołane lub przeniesione na termin sierpniowy – ostateczna decyzja na ten temat
zostanie podana do 20 kwietnia 2020 r. W przypadku odwołania wydarzenia uczestnikom zostanie zwrócona
wniesiona opłata startowa.
Co do „8. Biegu Swoszowickiego”, decyzja o przesunięciu jego terminu (lub dotycząca jego odwołania) zostanie
podana do 20 kwietnia 2020 r. Tymczasem organizacja imprezy „Biegiem na Zakrzówek 5” w dniu 30 sierpnia
2020 r. pozostaje bez zmian – wyrażamy nadzieję, że zagrożenie do tego czasu minie i planuje się, że bieg odbędzie się zgodnie z planem.
Ponadto Stowarzyszenie odwołuje na czas nieokreślony organizację cotygodniowych biegów pn. „I Ty Możesz
Biegać Wieczorem” (rozgrywane co czwartek o godz. 20). Zawieszeniu ulegają także cotygodniowe zajęcia biegowe dla członków Stowarzyszenia (zajęcia odbywają się co środę o godz. 19 z Trenerem Tomaszem Kawikiem).
W związku z otrzymanym komunikatem od Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, tymczasowo odwołane
zostają także Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe organizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 19 z Trenerem Radkiem Kłeczkiem).
Pozdrawiam
Rafał Oświęcimka
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „I Ty Możesz Być Wielki”
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KONRAD

KACZMARCZYK

RADNY WSCHODNICH OPATKOWIC
SKUPIA DUŻĄ UWAGĘ NA KONTAKCIE
Z MIESZKAŃCAMI, WSPARCIU SENIORÓW
I NAJMŁODSZYCH.

KONRAD KACZMARCZYK:

PRAWDZIWE EFEKTY
DOPIERO NADEJDĄ!

Nowy park w Opatkowicach, I Piknik Opatkowicki oraz System Informacyjny SMS dla
mieszkańców - to tylko kilka nowych inicjatyw, których autorem jest Pan Konrad Kaczmarczyk.
Zapraszamy Państwa do przeczytania rozmowy z Radnym wschodnich Opatkowic
- Panem Kaczmarczykiem.
- Panie Konradzie, nowy rok jest zawsze swego rodzaju niewiadomą, zarówno dla mieszkańców Dzielnicy, jak
i radnych. Jakie są zatem Pana plany, dotyczące Opatkowic na rok 2020?
Konrad Kaczmarczyk: Swoje działania skupiam na różnych aspektach życia. W ostatnim czasie zwróciłem uwagę, że głównym problemem jest dotarcie z naszym działaniem do wszystkich mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i najstarszej
części naszego społeczeństwa. Często osoby informują mnie, że o danej akcji nie miały pojęcia. Przykładowo - nie każdy
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senior korzysta przecież z Facebooka. Myślę, że udało mi się
znaleźć na to optymalne rozwiązanie.
Rozwiązanie bezprecedensowe, które dotąd nie było
wykorzystane w żadnej dzielnicy. Opatkowicki System
Informacyjny SMS. To zupełnie bezpłatny dla odbiorców system, w którym po uprzednim wpisaniu swojego numeru otrzymujemy wiadomości tekstowe, z informacjami o wydarzeniach w naszej dzielnicy. Koszty
związane z obsługą systemu zostaną pokryte z moich prywatnych środków. Wiadomości zawierać będą tylko istotne informacje związane z działalnością Dzielnicy X (np.
o imprezach kulturalnych, utrudnieniach w komunikacji,
czy planowanych inwestycjach). Jeżeli pomysł się sprawdzi,
a głęboko wierzę w to, że tak będzie – rozszerzymy jego
działalność na teren pozostałych osiedli. Mam nadzieję, że
w ten sposób dotrzemy do wszystkich! W dzisiejszych czasach każdy z nas posiada telefon komórkowy.
- Faktycznie, jest to bardzo ciekawy pomysł, który na
pewno spodoba się mieszkańcom. W jaki sposób można
zatem zgłosić swoją chęć korzystania z tej usługi?
K.K: Deklaracja zgłoszeniowa będzie dostępna na mojej
stronie facebookowej: Konrad Kaczmarczyk – Twój głos
w dzielnicy. Wkrótce otrzymają Państwo także ulotki z instrukcją wpisania się do naszego systemu SMS. To jednak
nie wszystko. Jestem także w trakcie tworzenia łatwego
w obsłudze formularza internetowego, przez który każdy
będzie mógł zgłosić problem, bądź też swój pomysł. Będzie
to z pewnością dużo szybsze niż napisanie maila.... Czas na
zupełnie coś nowego!
- Jest Pan młodym człowiekiem, który często podkreśla,
że przykłada dużą wagę do sportowego stylu życia. Dba
Pan o to, by w Szkole Podstawowej nr 134, która jest
w Pana okręgu, nie zabrakło dodatkowych zajęć sportowych.
K.K: Wielokrotnie, nawet na łamach „Dziesiątki”, wspominałem, że musimy robić wszystko, aby uświadomić dzieci,
że istnieją alternatywne do komputera, czy urządzeń mobilnych, formy spędzania wolnego czasu. Dlatego ta inicjatywa. Muszę przyznać, że z informacji uzyskanych od Pani
Dyrektor SP nr 134, Bożeny Malady, cieszy się ona dużym
powodzeniem i to może napawać optymizmem. Jednak
w placówkach edukacyjnych nie zamykamy się tylko na
sport. W tym roku na remonty w SP 134 przeznaczyliśmy 64
tys. zł, w przedszkolu samorządowym, na przestrzeni ostatnich dwóch lat kwota urosła do 44 tys. zł.
- Jednak jako radny, postanowił Pan również wyjść
z nową inicjatywą do osób starszych i nie tylko. Spacery
z kijkami dla seniorów i innych mieszkańców Opatkowic
to projekt, którego w tej części naszej dzielnicy jeszcze
nie było. Jak Pan to widzi?
K.K: Seniorzy to bardzo istotny filar naszej kultury i tra-
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dycji regionalnej. Podkreślam na każdym kroku, że to na
nas, ludziach młodych spoczywa obowiązek opieki i pomocy najstarszej części naszego społeczeństwa. Spacery
typu „nordic walking” to forma rekreacji, która w dzisiejszych czasach zyskała bardzo dużą popularność. Dlatego
też, po uprzedniej aprobacie przewodniczącej koła emerytów i rencistów – Pani Małgorzaty Topór, zdecydowałem
się przeznaczyć na ten cel środki finansowe. Na chętnych
czeka ponadto specjalna niespodzianka. Swoją obecność
na spacerach zapowiedział entuzjasta tej formy aktywności – wiceprezydent Krakowa – Pan Bogusław Kośmider! A co do funduszy Rady - na ten rok, podobnie jak
w poprzednim, przeznaczyliśmy środki na wycieczki oraz organizację imprez. To wszystko po to, by pokazać, że wiek to
tylko liczba. Ludzie również i na tym etapie swojego życia
mogą mieć wiele ciekawych zajęć. I to jest właśnie nasza
rola. Rola osób stojących najbliżej ludzkich potrzeb.
- W 2020 roku pracuje Pan nad projektem, dotyczącym
utworzenia w Opatkowicach nowego parku. Gdzie dokładnie miałoby się znajdować to miejsce i czym wyróżniałoby się od innych parków?
K.K: Gruntowna rewitalizacja terenu przy siedzibie Zarządu
i Rady Dzielnicy X to chyba najbardziej wyczekiwana inwestycja przez wszystkich mieszkańców Opatkowic. Z nieskrywanym entuzjazmem pragnę poinformować, że w najbliższych latach, właśnie na tym obszarze powstanie Park
Opatkowicki. Miejsce nabierze w końcu kolorytu. Alejki
z ławkami pośród drzew i kwiatów – tak to widzę. W plan
wkomponujemy sprzęt do street workout’u, a także – jeżeli
pozwolą na to środki – nową nawierzchnię boiska asfaltowego. Istotnym czynnikiem będzie również dostosowanie
parku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają także
i rodziny – w końcu znajdzie się więcej miejsca dla matek
z dziećmi, a najmniejsze pociechy wreszcie będą mogły skorzystać z nowych zabawek! Inwestycję zaplanowaliśmy na
cztery najbliższe lata. W tym roku projekt, a w następnych
wykonanie. Tak, aby stopniowo, krok po kroku zmieniać nasze otoczenie na lepsze, nie wyłączając tym samym ogródka
z jego codziennego funkcjonowania.
Co więcej, jeżeli tylko epidemia koronawirusa ustanie, zorganizujemy I Piknik Opatkowicki. Będzie to znakomita okazja
do darmowej zabawy dla dzieci, a także rozrywki tanecznej
dla starszych. Z tego miejsca chciałbym raz jeszcze zaapelować do mieszkańców Opatkowic o cierpliwość. Jestem pełen optymizmu i z całą świadomością mogę powiedzieć: pomimo pełnego zaangażowania w pierwszych dwóch latach
kadencji prawdziwe efekty moich działań dopiero nadejdą.
- Bardzo dziękuję za rozmowę.
K.K: Również dziękuję.
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„OSTATNIA PROSTA”

NADAL TRWA JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI NA POŁUDNIU KRAKOWA – PRZEBUDOWA ULICY MYŚLENICKIEJ. MIMO, ŻE PRACE TRWAJĄ JUŻ TRZECI ROK, TO DO ZROBIENIA
JEST JESZCZE SPORO. ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA INFORMUJE, ŻE DO WYREMONTOWANIA POZOSTAŁ OSTATNI, JEDNAK NAJBARDZIEJ ZNISZCZONY ODCINEK ULICY.
Od połowy grudnia 2019 r. odcinek od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego został zamknięty dla ruchu, z powodu trwania prac
w ramach IV etapu inwestycji. Mimo tego, dojazd mieszkańców do posesji oraz dostawców do okolicznych przedsiębiorstw jest zapewniony. Objazdy dla pozostałych kierowców prowadzą przez ulice: Sawiczewskich, Landaua, Niewodniczańskiego lub alternatywnie przez
Chałubińskiego.
W lutym 2020 roku, na 300-metrowym odcinku ul.Myślenickiej, rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie wykonawca prowadzi głębokie wykopy pod główny kanał odwadniający. Przejazd dla mieszkańców pomiędzy ul. Bochnaka, a ul. Niewodniczańskiego jest zapewniony, ale utrudniony. Na ten moment zgodnie z harmonogramem – trwają prace w zakresie
budowy kanalizacji opadowej i sanitarnej wraz z przyłączami.
ZDMK zapewnia, że wszystkie prace dotychczas przebiegały zgodnie z harmonogramem, a ostateczne zakończenie przebudowy ulicy
Myślenickiej planowane jest na II połowę grudnia 2020 roku.
Prosimy pamiętać, że z uwagi na obecną sytuację w kraju, wszystkie nasze działania prowadzone są zgodne z zaleceniami rządu i zmieniają się
dynamicznie. Informacje aktualizujemy na bieżąco na naszej stronie www – zaznacza zespół prasowy ZDMK.
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KRAKOWSKIE POWIETRZE
JEST CORAZ LEPSZE
Od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązuje uchwała antysmogowa, której treść nakazuje
stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego w instalacjach spalania
paliw. Uchwała wprowadziła bezwzględny zakaz palenia węglem i drewnem na terenie całego
miasta. Nowe przepisy dotyczą zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych. Minęło pół
roku obowiązywania uchwały antysmogowej.

CIEKAWOSTKA

-

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość
takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny - jednym słowem - rakotwórcze metale ciężkie. To właśnie m.in. stężenie tego pyłu pokazuje,
jak wygląda sytuacja stanu jakości powietrza w naszym mieście. Spójrzmy
zatem, jak prezentuje się średnie stężenie pyłu PM10 w poszczególnych
sezonach grzewczych (październik – marzec) w Krakowie.

66,1

67,0

53,3

47,9

Wiele wskazuje na to, że w sezonie 2019/2020 średnie stężenie pyłu PM10 będzie zbliżone do tego z poprzedniego sezonu lub jeszcze
niższe. Jednakże, by móc mówić o faktycznych efektach uchwały antysmogowej, musimy jeszcze trochę odczekać. Pan Paweł Ścigalski
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza tłumaczy, że na efekt mniejszej ilości pyłów w powietrzu wpływają nie
tylko same regulacje, ale ostatnie kilka lat działań antysmogowych w ramach programów pomocowych, dotacyjnych typu PONE, LPO
itd.

Drodzy Czytelnicy!
Wraz z wrześniowym numerem, w naszej „Dziesiątce” pojawiła się nowa rubryka poświęcona historii Dzielnicy X.
Przedstawiamy Państwu kolejny odcinek z cyklu „Sięgając źródeł - Kartka z dzielnicowego pamiętnika”.
Zapraszam wszystkich Czytelników do stworzenia wspólnego dzielnicowego pamiętnika!
Propozycje tematów, opinie i sugestie można przesyłać na adres: julia.wrzesniak@op.pl

SIARKI

Nie byłoby legendy o smoku wawelskim i jego dzielnym pogromcy szewczyku Skubie, gdyby w odległości siedmiu kilometrów od
Wawelu nie odkryto przed wiekami złoża siarki. Mało kto wie,
że siarka podana smokowi podstępnie w worze ze skór owczych
pochodziła ze Swoszowic - pisze dr hab. inż. prof. Jerzy Górecki
z krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej. Jaką zatem tajemnicę kryją w sobie pachnące siarką Swoszowice?
Historia ta swój początek znajduje w „kwiecie siarkowym”,
który jak warto zauważyć
zbierany był do celów leczniczych - najpierw do leczenia
trzody, a następnie ludzi. Mało
kto wie, że w okresach zarazy,
mieszkańcy Krakowa uciekali
przed „czarną śmiercią” właśnie do Swoszowic.
Sięgnijmy do roku 1415, kiedy to król Władysław Jagiełło wydał
mieszczanom formalny przywilej na wydobywanie złóż. Tego samego roku w Swoszowicach powstała pierwsza kopalnia siarki,
która działała nieprzerwalnie do 1886 roku i określano ją wówczas
mianem największej kopalni siarki w środkowej Europie. W XV
i XVI wieku, w Swoszowicach funkcjonowało wiele niedużych kopalń, w których prowadzono wydobycie techniką szybowo-chodnikową. Historycy twierdzą, że można ostrożnie przyjąć, że między

1788 a 1811 r. siarkę w Swoszowicach
wydobywało
ok.
250 osób, przy pomocy 4–5 szybów.
Na
powierzchni
takiego terenu działały piece, których zadaniem było wytapianie
siarki z pozyskiwanej rudy siarkowej. Szacuje się, że rocznie taka
kopalnia wydobywała nawet 1,5 tys. ton siarki. Przejdźmy zatem
do roku 1578. Nadworny lekarz króla Stefana Batorego, Wojciech
Oczko, w swoim dziele Cieplice, które stało się pionierskim dziełem zapoczątkowującym polską balneologię1, pisze o występujących w Swoszowicach leczniczych wodach siarczanych. Dopiero
po ponad 200 latach, dr Feliks Radwański wykupuje grunty, na
których w 1811 roku otwarte zostaje, funkcjonujące do dziś,
uzdrowisko.
Siarczane wody uzdrowiskowe swój największy rozkwit przeżywały w XIX wieku, kiedy to
wśród wielbicieli tego miejsca
znaleźli się m.in. jeden z twórców Konstytucji 3 maja - Hugo
Kołłątaj oraz polski dramaturg
i powieściopisarz - Julian Ursyn Niemcewicz.
Powrót do historii…
Dzisiaj w Swoszowicach odnaleźć można ślady tej niezwykłej historii. Uzdrowisko, które stało
się jednym z najsłynniejszych uzdrowisk na mapie Polski. Ulica
Szybisko, Siarczki, Siarczanogórska… to właśnie one, swoimi nazwami, przypominają o tym, dlaczego Swoszowice zapisały się na
kartach wyjątkowej historii naszej Dzielnicy.
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ZAPACH SWOSZOWICKIEJ

