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Głos

Przewodniczącego

Szanowni Państwo

P.S.
W imieniu całej Rady Dzielnicy X życzę
Państwu cudownych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021.
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
przewodniczący Rady Dzielnicy X.
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com
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DRODZY CZYTELNICY!
To był wyjątkowo trudny rok
dla nas wszystkich. Każdy
dzień był walką o lepsze jutro.
W tym nadchodzącym czasie
Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu prawdziwego pokoju w sercu i w swoich
domach. Kiedy zasiądziemy
do wigilijnego stołu, w tym
roku w okrojonym składzie,
życzymy odnalezienia tak
bardzo upragnionej przez nas
wszystkich radości. Życzymy, by ten świąteczny czas pozwolił przebaczyć sobie
nawzajem to, co każdego dnia zadręcza nasze serca. Niech narodzenie Jezusa
przyniesie ukojenie i pozwoli zapomnieć o tym co trudne i złe.
W Nowym Roku życzymy Państwu lepszych dni, siły do walki z tym co nie zawsze
jest łatwe do zrozumienia i nadziei, że jeszcze będzie pięknie!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
Życzy redakcja „Dziesiątki”

NOWA MYŚLENICKA

fot. Mateusz Żuk

Swoszowice - piękna historia ale nie
tylko. Swoszowice to także obecny, dynamiczny rozwój: kończąca się przebudowa ul. Myślenickiej, a nieco wcześniej,
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43
i odnowiony budynek WLKS Krakus. To
bardzo duże i bardzo ważne inwestycje
dla swoszowickiej społeczności, finansowane z miejskiego budżetu. Rozwój
osiedla uzupełniają lokalne inicjatywy
z Muzeum Spraw Wojskowych i cenioną
w całej Polsce sekcją kolarską na czele.
Dużo dobrego dzieje się też w pozostałych osiedlach naszej Dzielnicy X. Oczywiście mamy wiele kolejnych planów,
które jak zawsze, zamierzamy realizować
we współpracy z władzami Krakowa.
Jednym z podstawowych założeń naszych działań jest równomierny rozwój
wszystkich zakątków „Dziesiątki”.



– JESZCZE W TYM ROKU!
W maju 2020 roku rozpoczęły się prace
w ramach IV etapu przebudowy ul. Myślenickiej. Ulica zostanie poszerzona na całej długości, dzięki czemu możliwe będzie wydzielenie
dodatkowego brukowanego pasa pośrodku
jezdni, który będzie miał na celu uspokojenie
ruchu na niej. Pojawi się nowa nawierzchnia,
chodniki i przystanki dla pasażerów komunikacji miejskiej – informuje ZDMK. Czym
jeszcze zachwyci wyremontowana ulica
Myślenicka, na którą tak bardzo czekają
mieszkańcy dzielnicy X i nie tylko?
W październiku br. ułożone zostały warstwy bitumiczne1 na odcinku od ul. Sawiczewskich do przepustu za ul. Rymanowską
oraz na odcinku od ul. Niewodniczańskiego
do przepustu (jadąc w kierunku ul. Bochnaka). Przez blisko miesiąc trwały tam prace
brukarskie – w tym zabrukowanie pasa
dzielącego. Na pozostałym odcinku wykonana została konstrukcja nawierzchni.
W połowie listopada na ul. Myślenickiej
ułożono warstwy bitumiczne na całym odcinku od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego. Trwają tam prace brukarskie
– w tym zabrukowanie pasa dzielącego –

które umożliwią ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku. Dodatkowo wzdłuż
ulicy stawiane są nowe słupy oświetleniowe, które wpłyną na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Jak informuje ZDMK,
po ułożeniu warstwy ścieralnej, pozostanie
montaż wiat i oznakowanie. Możliwe zatem, iż odnowioną ulicę Myślenicką zobaczymy jeszcze w tym roku. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, zakończenie prac
planowane jest na II połowę grudnia 2020r.
Prace w tym roku, jak na razie, przebiegają
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Inwestycja zmierza ku końcowi – mówi dla „Dziesiątki” Pan Marcin Hanczakowski, dyrektor
Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Nawierzchnie bitumiczne - Warstwy drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych (bitumicznych) są najczęściej stosowaną nawierzchnią w Polsce. Jest to
nawierzchnia uniwersalna, stosowana dla każdego
rodzaju dróg. Cechuje ją gładkość powierzchni i duży
komfort jazdy, a poprawnie wykonana i utrzymywana
może służyć przez długi czas.

1

„Dziesiątka”. Wyd. Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, Kraków.
Czasopismo Rady Dzielnicy X.
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NIE ŻYJE PAN JERZY

DRZYZGIEWICZ

17 listopada 2020 roku, w wieku 66
lat, zmarł wieloletni radny Dzielnicy
X, mieszkaniec osiedla Rajsko, Pan Jerzy Drzyzgiewicz. W latach 1998-2005
(w trakcie III i IV kadencji samorządowej) pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy X.
Był lokalnym działaczem społecznym, który zawsze chętnie służył
wszystkim pomocą i dobrym słowem.
Radny zajmował się głównie osiedlami wschodniej części dzielnicy X, w skład której wchodzą m.in.: Rajsko, Soboniowice, Kosocice
i Zbydniowice. Jego działalność koncentrowała się przede wszystkim na infrastrukturze drogowej, sporcie, szkolnictwie i kulturze.
Uczestniczył i przewodniczył w wielu inicjatywach mieszkańców
tych osiedli, a w szczególności osiedla Rajsko. Był głównym inicjatorem i założycielem Klubu Sportowego Rajsko, przyczynił się również
do powstania Społecznej Szkoły Podstawowej w Rajsku, a także Klubu Kultury i Biblioteki w Kosocicach. Wyżej wymienione inicjatywy
wspierał zarówno rzeczowo jak i finansowo.
Pan Jerzy Drzyzgiewicz działał także w Radzie Parafialnej, chórze
przykościelnym parafii Kosocice, oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej. Był członkiem Fundacji Rozwoju Osiedli Peryferyjnych Krakowa
,,FROPER” i Stowarzyszenia Ruch Inicjatyw Osiedlowych.
Pan Jerzy Drzyzgiewicz został odznaczony odznaką Prezydenta Miasta Krakowa ,,Honoris Gratia”, jak również medalem zasłużonego dla
Samorządu Krakowa na 25-lecie dzielnic.
Poza pracą na rzecz dzielnicy X, prowadził rodzinną firmę, zajmującą
się konserwacją i budową zieleni oraz ekologią. W życiu prywatnym
Pan Jerzy kochał narciarstwo i grę na akordeonie. Jak wspominają
jego koledzy – byli radni Dzielnicy X - swoją muzyką uświetniał niejedną imprezę w Dzielnicy X.
Znaliśmy Jurka od wielu lat jako Radnego Dzielnicy X Kraków – Swoszowice. Zapamiętamy go jako zawsze życzliwego, zaradnego, służącego
wszystkim pomocą. Człowieka pełnego zapału dla wszystkich wyzwań,
umiejącego motywować do wspólnego działania, skutecznego negocjatora. Jurku, dziękujemy ci serdecznie za lata koleżeństwa i przyjaźni –
będziemy o Tobie pamiętali – mówią byli przedstawiciele Samorządu
Krakowa, Rady Dzielnicy X Kraków – Swoszowice, Fundacji Rozwoju
Osiedli Peryferyjnych Krakowa „FROPER” i Stowarzyszenia „Ruch
Inicjatyw Osiedlowych”: Krzysztof Adamczyk, Jan Mikuła, Elżbieta
Orzechowska, Zbigniew Kapera, Piotr Wąsik, Krzysztof Żero, i Mieczysław Wadowski.
Śp. Jerzy Drzyzgiewicz został pochowany na cmentarzu w Kosocicach. Rada Dzielnicy X składa najszczersze kondolencje całej rodzinie, przyjaciołom i bliskim Pana Jerzego Drzyzgiewicza.
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Tak

to widzę...

Kończy się przedziwny rok 2020.
Nikt nie wyobrażał sobie tego, co się
w świecie, Europie i Polsce stało:
pandemii, tysięcy zgonów, dziesiątek
tysięcy zarażonych, setek tysięcy cierpiących, milionów zablokowanych. To
niesamowity rok, jedyny taki w naszej
pamięci.
To też rok, w którym tysiące ludzi okazało się bohaterami naszych czasów.
Lekarze, pielęgniarki, ratownicy to
pierwszy szereg bohaterów. Ale było
też wielu, bardzo wielu ludzi dobrej
woli, którzy w trudnym czasie pandemii nieśli pomoc, dobre słowo, czasem
wsparcie medyczne czy tylko (i aż) towarzyszenie w trudnych czasach, aby
inni ludzie nie byli samotni. Było wielu
zwykłych ludzi, którzy mimo zagrożenia wypełniali swoje pracownicze czy
rodzinne obowiązki. Im wszystkim,
bohaterom czasów pandemii serdecznie dziękujemy. W trudnych czasach pokazali społeczną solidarność
i trudny patriotyzm naszych czasów.
Ogromnie dziękujemy!
2020 rok to trudny rok krakowskiego
samorządu. To rok, w którym przyszło nam się mierzyć z pandemią,
z wielkimi ograniczeniami ludzkimi,
ekonomicznymi,
merytorycznymi.
Wiele rzeczy musiało być zatrzymanych, bo najważniejsze było życie
i zdrowie mieszkańców, miejsca pracy
i zabezpieczenie bytu. Jednak pomimo
przeciwności, ten rok, to na pewno
rok wielkiego skoku mieszkaniowego
w Krakowie, to rok nowych inwestycji,
dużych i małych.
Co niesie następny, 2021 rok? Ufam,
że będzie to czas odbudowy gospodarki i przedsiębiorczości. Wierzę, że
szczepionka przyniesie ulgę medyczną, społeczną i ekonomiczną. Mam
nadzieję, że jak przed laty przy innych
kryzysach, tak i teraz, Kraków wyjdzie
z tego kryzysu wzmocniony i silniejszy,
z nowymi pomysłami i nowymi działaniami. Tego sobie i Państwu na ten
2021 Nowy Rok życzę.
Życzę też Państwu Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia, spokoju i pokoju,
aby nikt w te święta nie był samotny.
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com
www.kosmider.krakow.pl
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WRÓCIŁAM DO KRAKOWA

NA DŁUŻEJ

Poznajmy bliżej Panią Marzenę Mazurek,
która od 1 września 2020 roku pełni obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie.
Mgr Marzena Mazurek - absolwentka Filologii
Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana
z SP 43 im. KEN w Krakowie od 1.09.2003 – najpierw jako nauczyciel języka polskiego, później
jako wicedyrektor, a od 1.09.2020 r. pełniąca obowiązki dyrektora. Nauczyciel dyplomowany, logopeda, od 2015r. tutor, a od 2018r. certyfikowany
praktyk tutoringu. Jest egzaminatorem języka
polskiego egzaminu ósmoklasisty i współpracownikiem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie. Autorka innowacji
pedagogicznych, takich jak „Ortografia może być
łatwa” (2009-2012) oraz współautorka innowacji pedagogicznych, m.in. „Tęczowe Wrota”, „Nie
tylko palcem po mapie”, „Szkolny Rajd Siarczane
Korzenie” czy „Tutoring szansą dla ucznia”. Odznaczona w 2013 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
W 2016 roku została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Krakowa, otrzymując tytuł „Nauczyciel z pasją”. Dziewięciokrotnie otrzymała nagrodę „Dyrektora Szkoły” za osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Prywatnie mężatka
z 30-letnim stażem, matka dwóch dorosłych synów. Z pochodzenia jest mazowszanką, jednak jak
sama wspomina: Kraków oczarował mnie, gdy odwiedziłam Miasto Królów jako licealistka ze szkolną wycieczką. Byłam pewna, że jeśli tu wrócę to
na dłużej. I tak też się stało.
Moją pasją, już od dzieciństwa, było uczenie dzieci.

Gdy w czasie świąt spotykaliśmy się w szerokim gronie rodzinnym, kuzynostwo w sposób naturalny podążało za mną, ponieważ inicjowałam zabawy i konkursy, co sprawiało, że cieszyłam się popularnością.
Nic więc dziwnego, że podjęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, filologia polska, specjalność nauczycielska. Marzyłam o pracy w szkole podstawowej, którą uważam za najważniejszy filar w edukacji
młodzieży. Chciałam uczyć języka polskiego, ponieważ interesuję się literaturą, sztuką i historią, a język
ojczysty jest szczególnie bliski memu sercu. Bardzo
lubię pisać i tworzyć, a szkoła to miejsce, gdzie mogę
realizować swoje pasje i pomysły oraz zarażać nimi
uczniów i nauczycieli. Wybór zawodu nauczyciela
był w pełni przemyślany.
- Pani Dyrektor, za co najbardziej ceni Pani swoją
pracę?
Marzena Mazurek: Praca nauczyciela nie jest dla
mnie zwykłą pracą, jestem trochę staroświecka
i uważam, że to bardziej powołanie, w którym
istotną rolę odgrywa dar nauczania. Myślę, że posiadam ten dar, bardzo lubię uczyć innych, ale też
lubię uczyć się. Praca w szkole daje mi możliwość
ciągłego doskonalenia, realizacji nowych celów,
stawia przede mną wyzwania i sprawia, że czuję
się potrzebną. Daje też możliwość widzenia efektów, bo to wspaniałe, kiedy widzę, jak uczniowie
się zmieniają i co udaje im się osiągnąć, a kiedy ich
spotykam po latach, jestem pełna podziwu i dumna z faktu, że byli moimi uczniami.
- Objęła Pani stanowisko Dyrektora SP 43 w bardzo trudnym czasie. Nauczanie zdalne, obostrzenia
i wymogi sanitarne – jak szkoła, uczniowie, grono
pedagogiczne i Pani sama odnajduje się w nowej
rzeczywistości?
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M.M: To rzeczywiście bardzo trudny czas dla nas
wszystkich. Wymaga ogromnego wysiłku, zaufania i wzajemnego zrozumienia. Na szczęście znam
grono pedagogiczne i wiem, że możemy na siebie
liczyć. To wspaniali ludzie, którym dobro dzieci leży na sercu, pełni pomysłów, zaangażowani
i otwarci, odpowiedzialnie realizujący stawiane
przed nimi zadania. Już w zeszłym roku szkolnym zaczęliśmy pracować zdalnie z wykorzystaniem narzędzia MS Teams i otrzymaliśmy wiele
pozytywnych informacji zwrotnych od uczniów
i rodziców. W tym roku szkolnym wzięliśmy pod
uwagę możliwość ponownego przejścia na nauczanie zdalne i już w sierpniu przeprowadziliśmy warsztaty z obsługi tego narzędzia dla nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w naszej szkole
i doskonalące dla wszystkich chętnych. Następnie
pracowaliśmy z dziećmi, aby ułatwić im przejście
na naukę zdalną. Ciągle się doskonalimy, nauczeni
przez poprzednią Panią Dyrektor Ewę Tomczyk
pracy zespołowej, dzielimy się doświadczeniem
i pomysłami, aby skorzystali na tym nasi uczniowie. Możemy liczyć na wsparcie ze strony rodziców, z którymi współpraca bardzo dobrze się
układa.
- Jak Pani zdaniem pandemia wpływa na poziom
nauczania i podejście uczniów do nauki?
M.M: Myślę, że to zależy od indywidualnego podejścia. Nasze grono odpowiedzialnie traktuje
swoje obowiązki, rodzicom zależy na edukacji
dzieci, a dzieci lubią naszą szkołę, więc są zmotywowani do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. Dzięki wcześniejszemu wdrożeniu uczniów
mamy bardzo wysoką frekwencję i możemy liczyć
na aktywność na lekcjach. Mimo początkowych
trudności, udało nam się również wypożyczyć
sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym
rodzinom, zapewniając naszym uczniom dostęp
do edukacji zdalnej. Dzięki możliwości zatrudnienia psychologa, pedagoga i logopedów w szkole,
a także bardzo dobrze układającą się współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3
w Krakowie, wspieramy uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców
w miarę zgłaszanych potrzeb. W tym trudnym
czasie włączamy się w różnorodne akcje charytatywne, bierzemy udział i organizujemy różnorodne konkursy, aby kontynuować dobre praktyki
i stwarzać możliwości rozwoju dzieciom.
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- Jakie są Pani plany dotyczące dalszego rozwoju
szkoły?
M.M: Chciałabym, aby nasza szkoła nadal się
rozwijała, była miejscem przyjaznym dzieciom,
do którego przychodzą chętnie, by spotykać się
z gronem przyjaciół i realizować marzenia, pasje,
zainteresowania, odkrywać swoje mocne strony i pracować nad tymi, które wymagają jeszcze
wsparcia. Będziemy kontynuowali podjęte projekty edukacyjne i realizowali programy zewnętrzne.
Nadal współpracujemy z ośrodkami akademickimi, które pozwalają doskonalić się nauczycielom,
instytucjami prowadzącymi działania charytatywne, aby umożliwić uczniom udział w akcjach
wolontariatu. Popieram innowacyjne inicjatywny
nauczycieli i uczniów, i chciałabym, aby szkoła
nadal pełniła rolę ośrodka twórczych pomysłów,
które sprawiają, że osiągamy bardzo dobre wyniki edukacyjne i wychowawcze. Chciałabym również bezpiecznie przeprowadzić uczniów, grono
pedagogiczne i pracowników niepedagogicznych
szkoły przez ten trudny okres, jakim jest pandemia. Jeśli chodzi o prace remontowe, to obecnie
zrealizowaliśmy I etap projektu ogrodu szkolnego
zainicjowany przez Panią Dyrektor Ewę Tomczyk.
Posadzono krzewy i drzewa od strony frontowej
szkoły. Następnym etapem będzie nasadzenie
drzew i krzewów przy placu zabaw. Doposażyliśmy szkolne pracownie w pomoce dydaktyczne.
Dzięki otrzymanemu wsparciu z Dzielnicy X wykonaliśmy remont schodów zewnętrznych prowadzących do szkolnej szatni oraz przeprowadziliśmy inne niezbędne prace remontowe wewnątrz
budynku. W następnym roku zaplanowałam remont w trzech salach lekcyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie przy rozbudowie, a wymagają
renowacji.
- Co lubi Pani robić w wolnym czasie, kiedy opuszcza Pani szkolne mury?
M.M: Uwielbiam czytać książki, piesze wędrówki
zawsze działają na mnie kojąco, muzyka sprawia,
że w „duszy mi gra”, pisanie do szuflady mnie odpręża, a rozmowy z rodziną dodają sił, by pokonać
trudy codziennego życia.
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TALENTÓW

fot. Archiwum WLKS Krakus bbc CZAJA

KOPALNIA

Trenerzy WLKS Krakus bbc CZAJA wraz z wychowankami.

Mało kto wie, że to właśnie w krakowskich Swoszowicach narodziły się jedne z największych gwiazd polskiego i światowego kolarstwa. W latach 70-tych w Klubie
WLKS KRAKUS wznowiona została działalność sekcji kolarskiej, która do dziś dzień
nieustannie szkoli młodzież. Rafał Majka, Katarzyna Niewiadoma, Tomasz Marczyński,
Karol Domagalski i Szymon Tracz…czy te nazwiska brzmią znajomo? To właśnie oni
należą do wychowanków naszego swoszowickiego klubu.

WCZORAJ I DZIŚ
Początkowe lata działalności sekcji kolarskiej opierały się na koordynacji zawodników zrzeszających
kluby z województwa krakowskiego, co w latach 60-tych zostało na dłuższy czas zaniechane. Praca
z młodzieżą, w poszczególnych kategoriach wiekowych, została wznowiona przez Pana Bohdana Koziarowskiego w 1975 roku i trwa do dziś.
Obecnie kierownikiem sekcji kolarskiej jest Pan Piotr Działowy. Nasi utalentowani kolarze wychodzą zaś spod skrzydeł szkoleniowców Michała Zięby (II trener), Piotra Tomany, który uczestniczy we
wszystkich treningach jako trener jeżdżących oraz Zbigniewa Klęka (I trener), który specjalnie dla
„Dziesiątki” zgodził się opowiedzieć o działalności klubu. Fizjoterapeutą jest były kolarz i wychowanek
Krakusa, Jarosław Dymek. Sekcja kolarska, należąca do WLKS Krakus Swoszowice występuje pod nazwą WLKS Krakus bbc CZAJA.

W MŁODZIEŻY SIŁA
Aktualnie w sekcji trenuje 47 licencjonowanych zawodników, w tym 10 kobiet. Młodzi kolarze biorą
udział w treningach i zawodach w następujących kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior, orlik i masters. Szkolenie prowadzi dwóch trenerów oraz cztery osoby funkcyjne. Jak informuje
Pan Klęk, szkółka kolarska działa w charakterze naborowym, gdzie prowadzony jest główny nabór do
kategorii młodzik.
Trzeba przyznać, że o sukcesach swoszowickiej sekcji kolarskiej można by napisać całą książkę. Jednak
Trener Zbigniew opowiada nam o kilku najważniejszych osiągnięciach młodych kolarzy. W tym sezonie
w szkoleniu centralnym (kadra narodowa) dla juniorów i juniorek mięliśmy trzech swoich zawodników - Julię
Rusnaczyk, Kacpra Smreczka i Kacpra Krawca. W związku z pandemią, Mistrzostwa Świata w kategorii
junior nie odbyły się. Z kolei w Mistrzostwach Europy Juniorów we Francji, reprezentacja Polski z naszym zawodnikiem nie wystartowała, gdyż u jednego z kolarzy wykryto koronawirusa. Na arenie międzynarodowej
w tej kategorii nie było możliwości wykazania się w kolarstwie szosowym. Na arenie krajowej - regionalnej
wyścigi rozpoczęły się dopiero z końcem lipca, w związku z czym, wszystkie starty zaplanowane w kraju od
kwietnia zostały odwołane.
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fot. Archiwum WLKS Krakus bbc CZAJA

Julia Rusnarczyk
Największe osiągnięcia w sezonie 2020 to: srebrny medal w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski dla Julii Rusnarczyk oraz VII miejsce, które zajął Kacper Krawiec w kategorii junior. W Międzynarodowym XXXVIII
czteroetapowym wyścigu juniorów Dobczyce zawodnicy
zajęli III miejsce w klasyfikacji klubowej, a w generalnej
indywidualnej IX miejsce zajął Kacper Smreczek. W Mistrzostwach Polski w jeździe dwójkami drużyna w Godzieszy Wielkiej w składzie: Dariusz Niewiadomy, Dawid
– srebrna medalistka Górskich Mistrzostw Polski.
Szczurek, Jakub Mytyś, Kamil Motyka w kategorii junior
młodszy zajęła V miejsce. W kategorii junior w jeździe dwójkami zawodnicy Kacper Smreczek i Kacper
Krawiec zajęli V miejsce. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek w jeździe na czas II miejsce wywalczyła Walentyna Krawiec, a III miejsce Oliwia Stachurska. W kategorii młodzik IV miejsce
osiągnął Szymon Ambrozik.

Są to najwyższe zajęte miejsca naszych zawodników w tym sezonie. Nadmieniam, że od połowy marca
do połowy czerwca zawodnikom do 18-tego roku życia nie wolno było jeździć na rowerze – mówi Pan Zbigniew.

Niewątpliwie największym sukcesem szkoleniowym
WLKS Krakus bbc CZAJA jest Rafał Majka, który zdobył brązowy medal w Igrzyskach Olimpijskich w Rio, jako
jedyny Polak dwukrotnie zdobył koszulkę najlepszego
górala w Tour de France. Jako pierwszy Polak w historii
stanął na podium wyścigu Vuelta a España, zajmując III
miejsce w klasyfikacji generalnej. Dumną wychowanką
swoszowickiego klubu jest również Katarzyna Niewiadoma, która jest dwukrotną mistrzynią Europy, srebrną medalistką Igrzysk Europejskich w Baku, oraz zdo- Rafał Majka podczas treningu z juniorami młodszymi.
bywczynią VI miejsca w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Kolarka wywalczyła również brązowy medal
w Mistrzostwach Europy Plouay Francja oraz zdobyła II miejsce w d’Italia Internazionale Femminile.
Do grona najbardziej znanych nazwisk WLKS Krakus bbc CZAJA należy również Tomasz Marczyński –
olimpijczyk z Pekinu, startujący w największych wyścigach kolarskich na arenie światowej.
Dzisiaj, wyszukując informacji na temat Rafała, Katarzyny czy Tomasza wszędzie widnieje dumna adnotacja - „wychowanek WLKS Krakus Swoszowice”.
Myślę, że godnym następcą naszych kolarzy jest nasz dwudziestotrzyletni wychowanek Szymon Tracz, który
od przyszłego roku wkroczy do elity światowego kolarstwa – mówi Pan Zbigniew Klęk.

PANDEMIA DOTYKA WSZYSTKICH
Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa dotknęła dosłownie wszystkich sfer naszego życia.
Nie ominęła również kolarstwa i innych sportów.
Ten sezon pod względem przygotowania specjalistycznego, szkolenia jak i startów w wyścigach był ograniczony. Musimy pamiętać, że w czasie treningów jak i startów w wyścigach, młodzież uczy się rywalizacji,
czego zabrakło im w tym sezonie. Potencjał w grupie zawodników i zawodniczek jest bardzo duży, boimy się
bardzo żeby ograniczenia które są i będą w treningach grupowych, jak i startach w wyścigach kolarskich, nie
wystudziły zapału młodzieży do uprawiania tej dyscypliny – mówi Pan Zbigniew Klęk.
Pragnę nadmienić, że pomoc Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Zrzeszenia LZS, oraz licznych sponsorów w ostatnich latach jest duża, co przeniosło się na znaczące wyniki sportowe naszych zawodników –
dodaje Trener.

fot. Archiwum WLKS Krakus bbc CZAJA

ROWEREM PRZEZ ŚWIAT
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URATUJ SWOJĄ FIRMĘ.
SKORZYSTAJ Z BEZZWROTNEJ
MIKROPOŻYCZKI

Nagle i nieoczekiwanie, kilka miesięcy temu
przyszło nam zmierzyć się z zupełnie nową i trudną dla nas wszystkich rzeczywistością, w której
symbolem każdego dnia jest walka o oddech.
W tym dosłownym znaczeniu, kiedy każda doba
to nieustanne starania o ocalenie życie chorych
na Covid-19, ale też w znaczeniu symbolicznym,
kiedy o oddech walczą m.in. pielęgniarki, lekarze
czy nauczyciele. W tej trudnej walce przyszło
zmierzyć się też przedsiębiorcom i ich firmom.
Jedną z wciąż dostępnych i prostych form pomocy dla
przedsiębiorców jest bezzwrotna mikropożyczka w wysokości 5000 zł, udzielana w ramach działań rządowej Tarczy
i oferowana przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak
i właścicielom firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania,
takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy
w nowo zaistniałych warunkach.
Jedynym kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.
oraz w dniu składania wniosku. Co jest szczególnie istotne
dla przedsiębiorców – mikropożyczka jest całkowicie i bez
dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek –
utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania
wsparcia), a dodatkowo kwota nie jest uznawana za przy-

chód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej
opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą
również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.
Jak informuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, mikropożyczki udzielane są tylko do końca grudnia 2020 r., a jak
wskazują dostępne dane statystyczne, ponad 40 tysięcy
krakowskich podmiotów uprawnionych do pomocy nie złożyło dotąd wymaganego wniosku.
Analizowaliśmy dane otrzymane z GUS, nawet podzieliliśmy
firmy na poszczególne dzielnice i okazuje się, że w Krakowie zarejestrowanych i działających przedsiębiorców, spełniających
kryteria przyznania bezzwrotnej mikropożyczki 5 tys. zł. z Tarczy Antykryzysowej wciąż niestety można liczyć w tysiącach.
To jest zaskakujące, zwłaszcza, że końcówka roku jest naprawdę dla wielu branż trudna – przyznaje Pan Marek Cebulak,
dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzędu Pracy można
składać online, co zdecydowanie przyspiesza ich rozpatrywanie. Urząd uruchomił również specjalną infolinię konsultacyjną; codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach
7:45 – 14:45, pod numerami telefonów: 12 68 68 168, 508
695 161, 510 384 976, 691 944 564, 502 762 479.
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CZY FORT 51 „RAJSKO”
fot. Mateusz Żuk

KIEDYŚ JESZCZE OŻYJE?
Fort Rajsko jest największym fortem wchodzącym w skład Twierdzy Kraków, pod względem
rozległości i kubatury obiekt tego typu z drugiej
połowy XIX wieku, zbudowany w latach 1881
- 1884. Znajduje się na wzgórzu Rajsko (349 m
n.p.m.), będącym dobrym punktem obserwacyjnym.
Dzisiaj Fort Rajsko stoi pusty i zamknięty dla mieszkańców
Krakowa i turystów. Dlaczego tak jest i czy jeszcze kiedyś
w tym miejscu będzie można poczuć powiew żywej historii?
Na pytanie, jaka jest dalsza przyszłość tego miejsca, ZBK
odpowiedział następująco:

fot. Mateusz Żuk

W związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy dotychczasowemu użytkownikowi trwa postępowanie dotyczące przejęcia Fortu nr 51 „Rajsko”. Po przejęciu zostanie podjęta decyzja
w zakresie dalszego zagospodarowania obiektu, w tym jego
ewentualnego wydzierżawienia. Wszelkie działania dotyczące
bieżącej eksploatacji przedmiotowej nieruchomości od momentu przejęcia do chwili ewentualnego przekazania nowemu
użytkownikowi będą uzależnione od środków finansowych uzyskanych ze strony Wojewody Małopolskiego, reprezentującego
właściciela nieruchomości – Skarb Państwa.
Miasto mocno zaangażowało się w rewitalizację fortów Twierdzy Kraków. Na terenie Dzielnicy X w Forcie Łapianka będzie
Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, w Forcie Borek Klub
Kultury i Biblioteka Polskiej Piosenki. Mamy także plany na Fort
Rajsko, ale tutaj decydujący głos będzie miał Pan Wojewoda.
Z lokalnymi radnymi szukamy rozwiązań i pomysłów, a także
potencjalnych inwestorów. Mamy szansę na dobrą przyszłość
Fortu Rajsko – mówi Pan Bogusław Kośmider - Zastępca
Prezydenta Miasta Krakowa.
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POWIEW ŻYWEJ HISTORII
fot. Archiwum Muzeum Spraw Wojskowych

W SWOSZOWICACH

W 2013 roku w Forcie 51 1/2 Swoszowice powstało Muzeum Spraw Wojskowych, którego celem jest pokazanie
i utrwalenie pamięci o żołnierzach – Polakach walczących
w obcych mundurach, kiedy Polski nie było na mapach
świata. Zapraszam Państwa na wirtualny spacer z Dyrektorem Muzeum – Panem Zbigniewem Feliksiewiczem po
tym niezwykłym miejscu.
Muzeum zlokalizowane jest w jednym z najlepiej zachowanych oraz rewitalizowanych obiektów fortecznych Twierdzy Kraków. Jest to jedyny obiekt tego typu, który możliwy
jest do zwiedzania w stanie zachowania bardzo bliskim jego
powstania tj. końca XIX wieku. Zwiedzający mogą zapoznać
się nie tylko z największym zbiorem muzealiów dotyczących
I Wojny Światowej w Polsce, ale również zobaczyć i poznać
zasady budowy fortyfikacji, jej cele, zadania i upadek związany z rozwojem sztuki wojennej po I Wojnie Światowej.
Dodatkowo Muzeum oferuje piękny teren zielony, z którego
roztacza się niezapomniany widok na Kraków.
Zatem zacznijmy od początku. Mottem muzeum jest łacińska sentencja: SI BELLUM OMITTIMUS, NUNQUAM PACE
FRUEMUR, która w wolnym tłumaczeniu oznacza „Gdy zapomnimy o wojnie, nigdy nie będziemy się cieszyć pokojem”.
Dlaczego właśnie to zdanie zostało wybrane przez założycieli muzeum? Jest ono swoistym ostrzeżeniem dla współczesnych ludzi, dla których groza wojny jest czymś odległym
i wręcz nierealnym. Zbiory muzealne, które w większości należą
do grupy militariów, mogłyby sugerować fascynację wojną, ale
tak naprawdę mają przekazać zwiedzającym ostrzeżenie przed
nią. Staramy się pokazać jak wielki ludzki potencjał został zaangażowany w dzieło zniszczenia w czasie najkrwawszych starć
w dziejach ludzkości w czasie I Wojny Światowej i wzbudzić
w zwiedzających refleksję nad bezsensem wojny – tłumaczy
Dyrektor Muzeum.

ZWIEDZANIE W DOBIE PANDEMII
Oprócz pojedynczych osób odwiedzających muzeum, organizowane jest również zwiedzanie dla grup np. młodzieży
szkolnej, która przyjeżdża do fortu w ramach lekcji historii. Aktualnie z powodu obostrzeń, związanych z pandemią
koronawirusa, możliwe jest jedynie zwiedzanie wirtualne
z przewodnikiem, które prowadzone jest on-line. Jak informuje Dyrektor placówki, muzeum wykorzystuje ten czas
na przygotowanie szerokiej oferty edukacyjnej, którą będą
starali się uruchomić tuż po ustaniu pandemii i powrotu do
normalnego, stacjonarnego sposobu zwiedzania.
Muzeum funkcjonuje na ogólnych zasadach wyznaczonych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, stosując się do aktualnie obowiązujących obostrzeń. Czas, w którym nie możemy
przyjmować zwiedzających, wykorzystujemy na prace remontowe – konserwację muzealiów oraz reorganizację wystawy
stałej. Przygotowujemy się do otwarcia wyremontowanej
i zrewitalizowanej sali żołnierskiej w klimacie końca XIX wieku.
Wszystkie osoby pracujące na rzecz Muzeum są wolontariuszami, więc tok prac nie uległ zakłóceniu – mówi Pan Zbigniew.
W Muzeum w Forcie Swoszowice znajdują się zarówno stałe wystawy jak i te tymczasowe. Wystawa stała obejmuje
militaria i wyposażenie żołnierskie trzech armii zaborczych
w czasie I Wojny Światowej oraz wyposażenie Wojska Polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Aktualnie prezentowane są również dwie wystawy czasowe:
„Rekonstrukcja mieszkania dowództwa Okręgu Armii Krajowej w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego”
oraz „Ślady śmierci – mogiły żołnierskie 1914-1918 w Galicji Zachodniej”.
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fot. Archiwum Muzeum Spraw Wojskowych

„ZWIEDZAJĄCY SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI”
Dyrektor Feliksiewicz nie ukrywa, że w dobie pandemii
każde muzeum pozbawione zwiedzających traci całkowicie
sens swojej idei.

Czas pandemii jest dla nas czasem trudnym, podobnie jak
dla wszystkich placówek kulturalnych w kraju i za granicą.
Muzeum powstało dla zwiedzających i to właśnie oni są dla
nas najważniejsi, to im dedykowane są wszystkie nasze prace
i starania. W momencie kiedy sale muzeum są puste, nasza
praca częściowo traci swój sens. Mając wszak na uwadze, że
ten trudny czas dobiegnie końca, staramy się go nie marnować
i przygotować jak najatrakcyjniejszą ofertę wystawienniczą
oraz przeprowadzić maksymalną ilość prac remontowych –
podsumowuje Zbigniew Feliksiewicz.

fot. Archiwum Muzeum Spraw Wojskowych

Muzeum Spraw Wojskowych jest jedynym tego typu obiektem
(placówką muzealną) funkcjonującą i rozwijającą się na terenie
Twierdzy Kraków. Możecie Państwo poznać historię krakowskiego zespołu fortecznego wybudowanego przez Austriaków
na terenie Galicji, który mimo że nie wziął czynnego udziału
w walkach I Wojny Światowej, w znaczący sposób wpłynął na
jej losy poprzez samo swoje istnienie. Budynek Fortu 51 1/2
Swoszowice po kilkuletnich remontach prowadzonych przez
zarządzającą Muzeum Fundacje „Gloria Fortibus” przywrócony został do stanu z okresu jego powstania, a kończący się remont sali żołnierskiej unaoczni zwiedzającym warunki bytowe
żołnierzy z okresu I Wojny Światowej. Muzeum bierze udział w
krakowskich Nocach Muzeów, organizuje Swoszowickie Pikniki Patriotyczne, przynajmniej dwa razy
w roku prezentuje nowe wystawy
czasowe (bardzo licznie odwiedzana była np. wystawa czasowa
z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości - „Nasza Ojcowizna 100 Lat Niepodległości”). Jednym
z priorytetów muzeum jest współpraca z mieszkańcami Dzielnicy
X Swoszowice oraz zaspokajanie
ich oczekiwań w zakresie potrzeb
kulturalnych. Nasza placówka jest
jedynym muzeum na terenie dzielnicy, i dlatego staramy się wokół
niej zorganizować i uaktywnić nie
tylko lokalnych społeczników, ale
wszystkich mieszkańców. Pragnę
podkreślić, że bieżąca działalność

muzeum jest finansowana całkowicie ze środków własnych
fundatorów, dotacji sponsorów oraz pracy wolontariuszy. Znaczące wsparcie na prace remontowe uzyskujemy ze strony
Urzędu Miasta Krakowa oraz Stołecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa, co świadczy o tym, że nasza działalność
jest doceniana przez samorządowców.

Drodzy Czytelnicy!
Już ponad rok temu 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.liskiewicz10@wp.pl

fot. Mateusz Żuk

Kosocice mają bardzo
starą metrykę, sięgającą
czasów
średniowiecznych, bowiem wzmianki
dotyczące osady Kosocice
dotyczą IX-X wieku. Nazwa pochodzi od mieszkańca Krakowa - Kosa,
który uciekł z miasta,
podczas najazdu tatarskiego i spalenia Krakowa w latach 1259-1260. Historia głosi, że obywatel ten ukrył się wraz z całą rodzina
w tutejszych lasach. Ponieważ najeźdźcy spalili podwawelski
gród, nie miał po co on wracać do zrujnowanego domostwa,
dlatego osiedlił się w miejscu dzisiejszych Kosocic, dając początek nowej osadzie. Podobno Kos wyrąbał kawałek puszczy, znajdującej się na wzgórzu Pagory, wybudował niewielki
domek dla swojej rodziny i stamtąd obserwował, czy Kraków
nadal płonie. Na prośbę Kosa, grono ludzi, których nazywano
„ciciele” pomogło mu wyrąbać las. Według historii właśnie
tak zrodziła się nazwa Kos-ciciele, a następnie Kosocice.1
W 2002 roku naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej odkryli tzw. centralny punkt Kontynentu. Okazało się, że to
właśnie Kosocice są tym niezwykłym miejscem, bowiem
właśnie przez tą byłą wieś przebiega 20 południk i 50 równoleżnik. Centralnym punktem jest zwyczajny zagajnik, który znajduje się przy autostradzie A4 w kierunku Wieliczki.2

Kosocicka parafia p. w. św.
Marii Magdaleny jest jedną
z najstarszych w diecezji krakowskiej. Najbardziej odległą,
pewną źródłową wzmiankę o Kososocicach znajdujemy w „Monumenta Poloniae Vaticana”
(tom I, lata 1207 – 1344), która
potwierdza istnienie tutejszej parafii, a jest ten zapis zgodny
z I tomem księgi „Monumenta historiae Poloniae” Theinera,
który wskazuje rok 1236 jako pewny, w którym istniała już kosocicka fara. Nie jest wykluczone, że datowanie można cofnąć
do roku 1200, albowiem według „Słownika Geograficznego
Królestwa Polskiego” (Warszawa, 1883r.), najstarsza data odnosząca się do parafii to rok 1200. Czytamy tam, iż parafia Kosocice, założona w 1200 r., obejmowała Barycz, Luboniowice,
Strzałkowice, Rajsko, Piaski Małe, Siarczaną Górę i Zbydniowice, a liczyła wówczas 2992 rzymsko-katolików i 80 izraelitów.
W roku 1238, według zapisków ks. Franciszka Namysłowskiego w aktach parafii, niejaki „komes Jaszko z dobrej woli swojego
syna, stałego pana klasztoru Staniątek, Zakrewia (...) podarował po śmierci tego syna Cosocice klasztorowi zawsze nazywanemu Staniątki”.
Pierwszym proboszczem Kosocic znanym z imienia, był kapłan,
niejaki Jacobus N., a kolejnym kapelan Stanisław, który przybył
z Wieliczki i został w 1404 r. konstytuowany na proboszcza.3
1. Na podstawie wywiadu z Panem Zygfrydem Dolaś dla Dziennika
Polskiego. 31.03.2018r.
2. Na podstawie wywiadu z Panem Zygfrydem Dolaś dla Dziennika
Polskiego. 31.03.2018r.
3. Historia parafii, www.parafia-kosocice.pl

fot. Mateusz Żuk

KOSOCICE
- „ŚRODEK EUROPY”

