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NOWY ZARZĄD DZIELNICY X
Od czerwca, decyzją większości radnych, funkcję nowego przewodniczącego Rady Dzielnicy X objął Tadeusz Murzyn, reprezentujący wschodnią część Klinów. Jego zastępcą został Artur Markiewicz, a w skład Zarządu powołani zostali: Agnieszka Pogoda-Tota,
Dariusz Rejek oraz Józef Dziedzic.
Nowemu przewodniczącemu życzymy samych sukcesów, a Państwa zapraszamy do bliższego zapoznania się z członkami Zarządu.
Tadeusz Murzyn
Przewodniczący Rady Dzielnicy X. Wieloletni przewodniczący Komisji Infrastruktury i ds.
Obiektów Zabytkowych. Reprezentuje wschodnią część tzw. Starych Klinów (m.in. ul.Narvik oraz
Doktora Judyma). Inżynier budownictwa lądowego. Obecnie jest na emeryturze, poprzednio wieloletni dyrektor
Zarządu Rewaloryzacji Krakowa. Został odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotym Krzyżem Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
W obecnej kadencji najważniejsze zadania, którymi się zajmuję to: zakończenie rewaloryzacji Fortu 52 oraz parku przy tym forcie i remont
ulicy Fortecznej, a także modernizacja parku Maćka i Doroty.
Kontakt: tadeuszmurzyn@gmail.com
Artur Markiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy X. Ma 42
lata, jest radnym drugą kadencję, od lat aktywny działacz lokalnej społeczności. Uczestniczy
w pracach Komisji: Budżetowej, Planowania
Przestrzennego i Sportu. Wychował się i mieszka
od urodzenia na osiedlu Wróblowice. Jego zamiłowania zawsze były
związane ze sportem, a w szczególności z piłką nożną i sportami zimowym.
W pełni zdaję sobie sprawę z problemów na naszych osiedlach, wynikających z braków sieci kanalizacyjnej, chodników, infrastruktury sportowej i problemów życia codziennego. Zachęcam do kontaktu osobistego,
telefonicznego, poprzez pocztę, wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy nie tylko z okręgu który reprezentuję.
Kontakt: wacars@interia.pl, profil na Facebooku: Artur Markiewicz
Agnieszka Pogoda-Tota
Członek Zarządu Dzielnicy X. Wieloletnia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Obecnie członek
Komisji Budżetowej, Komisji Bezpieczeństwa
oraz Komisji Edukacji. Ukończyła Wydział Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Reprezentuje północną część tzw. Starych Klinów (m.in. ul. Wichrowa, Pustynna, Janowskiego). Ma wielu znajomych (jeszcze ze szkolnych lat) na Klinach, orientuje się w ich potrzebach i oczekiwaniach
wobec tego miejsca.
Nie pozostaję również obojętna na sprawy związane z seniorami oraz
osobami niepełnosprawnymi, dlatego też jestem inicjatorem utworzonego w Parku Maćka i Doroty integracyjnego placu zabaw, który poprzez wspólną zabawę łączy wszystkie pokolenia.
Kontakt: agapogoda@autograf.pl

Dariusz Rejek
Członek Zarządu Dzielnicy X. Zajmuje się tematami ważnymi dla całej dzielnicy ze szczególnym naciskiem na tematy ochrony środowiska
i budżetu obywatelskiego. Jest żonaty i ma trójkę
dzieci. Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem inżynierem z dyplomem AGH. Prowadzi własną działalność
gospodarczą. Interesuje się fotografią oraz bardzo lubi uprawiać
sport.
Jako radny z osiedla Jugowice największy nacisk chciałbym położyć na
problemy mieszkańców tego osiedla. Podstawowe zadania na najbliższą
kadencję to m.in.:
- dokończenie trwających prac nad powstaniem Klubu Kultury Jugowice w budynku dworca PKP
- nadzór nad remontem i rozbudową węzła drogowo-kolejowego
w ciągu ulicy Kąpielowej, optymalna z punktu widzenia mieszkańców
przebudowa wylotu ulicy Armii Kraków w tym rejonie
- integracja i zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców
W zakresie całej dzielnicy interesuje mnie szeroko pojęta ochrona środowiska, poprawa infrastruktury oraz praca nad integracją mieszkańców Dzielnicy X.
Kontakt: dariusz.rejek@wp.pl
Józef Dziedzic
Członek Zarządu Dzielnicy X. Jest emerytem,
żonaty. Ma 3 dorosłych dzieci. Mieszka na osiedlu Zbydniowice. Interesuje się sportem, wspiera
OSP Zbydniowice. Reprezentuje Dzielnicę X (ul.
Matematyków Krakowskich, Gołąba, Szarskiego,
Zbydniowicka, Landaua, Aleksandrowicza, Opiała). Przewodniczący
Rady Gminy Świątniki Górne w latach 1990-1994.
Zgodnie z obietnicą wyborczą będę dążył do rozpoczęcia i zakończenia
kanalizacji, budowy dróg wraz z chodnikiem oraz wspieram działalność
kulturalną osiedli Zbydniowice i Wróblowice.
Kontakt: +48 509 227 215
Przydatne numery telefonów

• Coś złego wydarzyło się w Twojej okolicy? Potrzebujesz pomocy Policji?
O każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do dyżurnego funkcjonariusza z VI Komisariatu Policji w Krakowie, pod numer telefonu 47 83 52 917,
47 83 52 040, 47 83 52 711.
• Nawierzchnia Twojej ulicy wymaga remontu? Zgłoś potrzebę wypełnienia ubytku. Przez 24 godziny na dobę pod numerem telefonu 12 616 75
55 Zarząd Dróg Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia związane m.in.: z infrastrukturą drogową, oznakowaniem, sygnalizacją świetlną, oświetleniem
ulicznym i toaletami.
• Napotkałeś stado dzików? Zgłoś prośbę o interwencję do Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Dyżurni przyjmują zgłoszenia pod całodobowym
numerem interwencyjnym: 986
• Zobaczyłeś rozjechane na drodze zwierzęta? Interwencje dotyczące
utrzymania czystości dróg, chodników i terenów należących do Gminy
Miejskiej Kraków należy zgłaszać do Dyspozytorni Głównej MPO.
• Chcesz uzyskać informacje o rozkładach jazdy, połączeniach, bieżącej
sytuacji w komunikacji, ofercie biletowej, rzeczach zagubionych w pojazdach oraz reklamacje dotyczące Krakowskiej Karty Miejskiej i automatów
biletowych? Informacje pod numerem: 12 19 150.
• Chciałbyś zgłosić wypadek lub kolizję autobusu MPK? Zadzwoń pod numer 12 19 285

„Dziesiątka”. Wyd. Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, Kraków.
Czasopismo Rady Dzielnicy X.
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INWESTYCYJNY BOOM

W SWOSZOWICACH
Od kilku lat podejmujemy działania wpływające
na poprawę jakości życia krakowian. Nie inaczej
jest w Swoszowicach. W Dzielnicy X skupiamy się nie tylko na rozwiązaniach infrastrukturalnych, które lepiej skomunikują Swoszowice
z pozostałymi częściami Krakowa, ale i dbamy
o oświatę i zieleń z terenami rekreacji.

Wraz z początkiem roku szkolnego najmłodszym
mieszkańcom udostępniliśmy najnowocześniejszą
szkołę w Krakowie. Nowo utworzony budynek Szkoły
Podstawowej nr 14 na os. Kliny jest w stanie pomieścić
nawet 600 uczniów. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł ok. 44 mln zł. W dziedzinie edukacji rozbudowujemy Szkołę Podstawową nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej,
inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Większe
i mniejsze remonty są prowadzone również w Samorządowym Przedszkolu nr 145, Szkole Podstawowej
nr 43 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13.
Miasto przygotowuje się również do realizacji inwestycji sportowych. Obecnie sporządzana jest dokumentacja dotycząca budowy boiska treningowego do
piłki nożnej z placem zabaw i plenerową siłownią na
terenie KS Wróblowianki. Jesteśmy coraz bliżej realizacji projektu miejskiej siłowni na os. Kliny, zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim. Nie są to jedyne duże
przedsięwzięcia realizowane w Swoszowicach.
Do końca tego roku oddamy do użytku przebudowaną
stację kolejową Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków
Swoszowice wraz z parkingiem typu Park+Ride. W ramach projektu realizowanego przy współudziale spółki PKP PLK, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku,
powstaje parking wraz z drogą dojazdową do ul. Kąpielowej. Na parkingu zaprojektowano 154 miejsca
postojowe, w tym sześć dla osób niepełnosprawnych
i sześć stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. Przewidziano również 60 miejsc postojowych
dla rowerów. Po zakończeniu inwestycji kolejowych
w centrum miasta parking stanie się doskonałą bazą
przesiadkową z samochodu lub roweru na pociąg.
Są również dobre informacje dla zmotoryzowanych.
Po gruntownej przebudowie ul. Myślenickiej w przyszłym roku na terenie dzielnicy X planujemy remonty
nakładkowe ośmiu ulic, w tym m.in. Kuryłowicza, Jugowickiej czy Borkowskiej.

prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Działamy także w temacie rozwoju zieleni. Wiosną
2021 r. Swoszowice wzbogaciły się o 53 nowe drzewa
i 168 sztuk krzewów. Przygotowujemy modernizację parku Maćka i Doroty oraz budowę I etapu parku
Opatkowickiego. Obie inwestycje uwzględniają elementy małej architektury i urządzenia dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Postępują
również prace rewitalizacyjne obu fortów: nr 52 „Borek” i 52A „Łapianka”, w których siedzibę będą miały
różne instytucje kultury.
Razem wiele już udało nam się osiągnąć – bo te zmiany to także efekt zaangażowania społeczności lokalnej. Gratulując wyboru nowemu zarządowi dzielnicy
X, liczę na dalszą owocną i harmonijną współpracę na
rzecz rozwoju Swoszowic!
Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa
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MARIA SAJDAK
WITAJ W DOMU!

15 sierpnia w parafii św. Rafała Kalinowskiego
odbyło się powitanie naszej sąsiadki, polskiej
wioślarki, srebrnej medalistki tegorocznych
Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Maria Sajdak swoją przygodę z wioślarstwem rozpoczęła 18 lat temu. Na swoim koncie ma już brązowy
medal, zdobyty podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro w 2016 roku. W tegorocznych zmaganiach
wioślarskich w Tokio M.Sajdak wraz z Agnieszką Kobus, Martą Wieliczko i Katarzyną Zillmann wywalczyła srebrny krążek dla Polski.
- Nie chcę mówić o tym, jak ciężko było podczas tegorocznych zawodów, bo było, ale to teraz nie jest najważniejsze. Dzisiaj chcę wam wszystkim podziękować za to,
że mimo, iż w Tokio trybuny były puste, to wiem, że cały
czas byliście z nami. Dziękuję wam za to, że tutaj na Klinach, tworzymy taką wspaniałą wspólnotę, której mogę
być częścią - mówiła Marysia.

Maria Sajdak jest nie tylko wybitną, polską wioślarką, ale także naszą sąsiadką, którą wyróżniają przede
wszystkim skromność i pracowitość.

- Marysia należy do naszej parafii od początku jej istnienia. To właśnie tutaj była bierzmowana i właśnie w naszym kościele kilka lat temu przyjęła sakrament małżeństwa. Marysia od 18 lat trenuje wioślarstwo, z kolei nasza
parafia liczy 19 lat, ale my jak na razie żadnego medalu
jeszcze nie zdobyliśmy. Wszystko zatem przed nami! mówił z radością proboszcz.
W powitaniu srebrnej medalistki uczestniczył również jej tata, Robert Springwald, który również nie krył
dumy ze swojej córki. - Powiem wam, że jak się czegoś
mocno pragnie, to wszystko można osiągnąć. Moja córka
jest szczerą, uczciwą i bardzo pracowitą osobą, a do tego
ma w życiu bardzo dużo szczęścia. Szczęście jest niezwykle potrzebne w życiu! Pan Bóg pozwolił jej tyle wygrać!
- mówił ze wzruszeniem.
Mieszkańcy Klinów wręczyli wioślarce bukiet czerwono-białych róż oraz specjalnie dedykowany tort. Na
zakończenie Maria Sajdak zapewniła, że zrobi wszystko, by z kolejnych igrzysk wrócić, ze złotym krążkiem,
o którym tak bardzo marzy.

fot. Franciszek Liśkiewicz

Uroczyste przywitanie Marysi, poprowadził proboszcz parafii na Klinach, ks. Jan Jarco, który nie krył
dumy i wzruszenia ze spotkania z naszą srebrną medalistką. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza parafianka
odnosi tak znaczące sukcesy i jest dumą nie tylko całego
kraju, ale również i przede wszystkim naszej osiedlowej
społeczności. Rozpiera nas duma! - mówił ks.Jarco.

fot. Franciszek Liśkiewicz
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fot. Franciszek Liśkiewicz

CO NAS CZEKA
W 2022 ROKU?
Podczas lipcowej sesji, radni przyjęli uchwałę dotyczącą rozdysponowania środków przydzielonych
Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022. Łączna kwota, która została przyznana naszej dzielnicy wyniosła
2 076 172 zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się m.in. te dotyczące robót budowlanych przy
istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, działań związanych z ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami, zadań w zakresie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych, inwestycje związane
z lokalną infrastrukturą sportową i rekreacyjną oraz wsparcie lokalnych wydarzeń.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych zadania planowanych do realizacji z budżetu Rady Dzielnicy
na 2022 r.
Z wszystkimi zadaniami mogą się Państwo zapoznać na oficjalnej stronie Dzielnicy X w zakładce
„Uchwały Rady Dzielnicy X”.

fot. Franciszek Liśkiewicz

NAZWA ZADANIA
Wykonanie Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej – doposażenie w elementy małej architektury (zadanie wieloletnie w latach 20202023).
Park Maćka i Doroty – modernizacja alejek parkowych.
Ul. Bartla, przy pętli autobusowej – nasadzenie drzew wzdłuż drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 14.
Ulica Kłuszyńska – remont chodnika.
Ulica Miejscowa – wymiana nawierzchni asfaltowej.
Ulica Kolejarzy – remont ciągu pieszo-jezdnego.
Wykonanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść
dla pieszych w ciągu ul. Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich oraz na ul.
Matematyków Krakowskich.
Projekty oraz montaż luster poprawiających widoczność w ciągu ul. Myślenickiej i ul. Krzyżańskiego.
Modernizacja nawierzchni przed budynkiem OSP Zbydniowice.
KS Rajsko – zakup wyposażenia sportowego i utrzymanie techniczne.
OSS Opatkowianka - zakup sprzętu sportowego.
KS Wróblowianka – zakup wyposażenia sportowego oraz bieżące prace
utrzymaniowe.
WLKS Krakus Swoszowice – zakup wyposażenia sportowego oraz bieżące
prace utrzymaniowe.

KWOTA
66 091 zł
260 000 zł
40 000 zł
70 000 zł
40 000 zł
80 000 zł
90 000 zł
11 000 zł
20 000 zł
7 400 zł
3 000 zł
4 000 zł
4 000 zł
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WITAJ SZKOŁO!
Czas pandemii i nauka w trybie zdalnym były niełatwym wyzwaniem nie tylko dla
uczniów, ale i dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. Jak ten trudny
czas wpłynął na funkcjonowanie szkoły, jakie zmiany personalne zaszły w szkołach, kto objął stanowisko dyrektora nowej szkoły na Klinach? Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami, dotyczącymi szkół i przedszkoli w Dzielnicy X.
Szkoła Podstawowa nr 14 na Klinach
1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowo powstałej szkole na Klinach. Do
placówki zostało zapisanych 451 uczniów, którzy w pierwszym roku będą uczyć się w trybie jednozmianowym. Dyrektorem SP nr 14 został Piotr Zaraska, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie.
- Zdajemy sobie sprawę, że osiedle rozwija się i jeszcze 1 września będziemy przyjmować dzieci, ale już tylko
z obwodu SP14. W pierwszym roku nauka będzie odbywać się na jedną zmianę, ale już w kolejnych najprawdopodobniej przejdziemy na dwuzmianowość - mówi dyrektor.
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Swoszowicach
Nowy rok szkolny 2021/2022 w SP 43 rozpoczęło 545 uczniów, których rozdzielono na 23 oddziaDALEJ
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ły klasowe. Od tego roku szkolnego, stanowisko
dyrektora szkoły objęła Anna Romańczyk, absolwentka SP 43 i pedagog z ponad 11-letnim
doświadczeniem. Od 4 lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 13 w Krakowie. Z wykształcenia pedagog społeczno-opiekuńczy, przedszkolny i wczesnoszkolny. Certyfikowany Coach ICF, trener rozwoju
osobistego. Jak sama przyznaje, nie boi się nowych wyzwań, gdyż posiada bogate doświadczenia na swojej ścieżce kariery zawodowej.
- Coaching, trenerstwo i psychologia to pasja, która dopełnia życie zawodowe jako nauczyciela, dając
techniki i narzędzia psychologiczne do zajmowania
stanowiska kierowniczego. Zarządzanie opieram na
szacunku, budowaniu relacji i zaufaniu - mówi.
Szkoła Podstawowa nr 134 w Opatkowicach
Od września br. w starym budynku SP 134 przystosowanym dla ok.180 uczniów uczy się ok. 430
uczniów. Dyrektor szkoły, Bożena Malada, nie
ukrywa, że dla wszystkich jest to prawdziwe wyzwanie.
- Ubiegły rok szkolny był jednym z najtrudniejszych
dla całej społeczności szkolnej. Te ciągłe zmiany były
niezwykle stresujące. W roku szkolnym 2020/2021
33 razy zmieniałam podział godzin. Dzięki wysiłkowi
całego zespołu SP 134: nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi udało nam się zapewnić odpowiedni poziom organizacji kształcenia oraz wysoki
poziom edukacji - mówi B.Malada.
23 listopada 2021 r., po 53 latach funkcjonowania,
Szkole Podstawowej nr 134 w Krakowie nadane
zostanie imię wybitnego, polskiego pisarza - Stanisława Lema.
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela
Placówka poprzedni rok szkolny 2020/21 rozpoczęła w bardzo trudnych warunkach lokalowych,
wykorzystując do działalności dydaktyczno-wychowawczej 4 lokalizacje. Nauka odbywała się
w trybie dwuzmianowym od godziny 7.00 do
17.00, a do oddziału na ul. Cechowej uczniowie
byli dowożeni autobusami.
- Przed nami nowy rok szkolny 2021/22, który rozpoczynamy z nadzieją, że poczynione działania
w zakresie jak najlepszego przygotowania szkoły do
przyjęcia uczniów w podwyższonym reżimie sanitarnym oraz nabyciu wielu kompetencji cyfrowych
przez nauczycieli, przyniosą skutki w postaci spo-
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kojnej i systematycznej nauki - mówi Dorota Suder,
dyrektor SP 97.
Szkoła Podstawowa „Rajska Szkoła”
Placówka w swojej działalności, od lat łączy tradycyjną naukę, wartości i patriotyzm z nowoczesnym podejściem, kreatywnymi projektami
i aktywnościami. Realizowane projekty takie jak
Rajskie Ranczo, Fit&Fun, Rajska Szkoła Tańca czy
English by Ann każdego dnia pozwalają na rozwój
pasji uczniów.
- Pomimo sytuacji pandemicznej i kłopotów, jakie
wniosła ona w relacje szkolne, uczniowskie, nasza
szkoła, stawiając czoła i wychodząc naprzeciw napotkanym problemom, obok stałej pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, proponowała w ubiegłym
roku szkolnym wspólne wyjścia, teledyski naukowe,
wyjazdy integrujące dzieci (w tym Zielona Szkoła),
dbając o ich relacje społeczne - tłumaczy Marcin
Szewczyk, dyrektor szkoły.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
Nowy rok szkolny w placówce rozpoczęło 336
uczniów Szkoły Podstawowej nr 135 oraz 165
przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola
nr 136. 18 marca 2020 r. decyzją dyrektora szkoły wprowadzono nauczanie on-line. Wypożyczono wówczas wszystkim potrzebującym uczniom
i nauczycielom sprzęt IT, umożliwiający prowadzenie zajęć zdalnych. Od 29 marca do 11 kwietnia
ograniczone zaś było stacjonarne funkcjonowanie
przedszkoli. Ograniczenie to polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego ustalonego
przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa
Wodeckiego
Przez cały rok drzwi przedszkola były otwarte,
z wyjątkiem okresu czasowego ograniczenia działalności przedszkoli, kiedy zgodnie z wymogami GIS, uprawnione do pobytu w placówce były
dzieci wyszczególnionych w rozporządzeniu zawodów. Budynek, w którym znajduje się przedszkole jest duży i nowy, co zapewnia przestrzeń
dzieciom, nauczycielom oraz pracownikom. Dwa
place zabaw pozwoliły na wydzielenie stref do zabawy i wypoczynku, a w dużej jadalni swobodnie
rozplanowane zostały posiłki.
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„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych należy spodziewać się
zwiększonego natężenia ruchu samochodowego i pieszego. We wrześniu krakowscy policjanci z VI Komisariatu Policji
w porozumieniu z radnym z Klin, Andrzejem Drągiem - przewodniczącym Komisji
Bezpieczeństwa w Dzielnicy X, będą prowadzili w naszej Dzielnicy działania pod
nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.
- Głównym celem tych działań będzie czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i promowanie zasad bezpiecznego poruszania
się najmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze
do, i ze szkoły, w początkowym okresie nauki - tłumaczy
sierżant Anna Kisiel-Jelonek, z VI Komisariatu Policji.
Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze sprawdzili oznakowanie w rejonach szkół,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poprosili zarządców dróg o uzupełnienie znaków drogowych
i tablic informacyjnych.
W ramach akcji policjanci będą również pomagać dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze.
Szczególnym nadzorem mundurowi obejmą pojazdy
przewożące dzieci i młodzież. Kontroli będzie podle-

gać przede wszystkim sposób przewożenia najmłodszych pasażerów. Funkcjonariusze przypominają, że
akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych.
Przypominamy podstawowe zasady, których należy
przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych
na niebezpieczeństwo:
• Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym
uczestnikiem ruchu drogowego. Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co
najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania
i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych).
• Należy pamiętać o wyposażeniu dzieci w elementy
odblaskowe.
• Pieszy poruszający się po jezdni lub poboczu jest
obowiązany iść lewą stroną drogi.
• Przechodząc przez jednię pieszy jest obowiązany
korzystać z przejść dla pieszych.
- Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły/przedszkola powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach. Dziecko pod szkołą należy
wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza,
nie zaś od strony jezdni – dodaje funkcjonariuszka.
Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez policję, rodzice nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku
zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom.

BĄDŹMY WSZYSCY ROZWAŻNI!
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MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE

W SWOSZOWICACH
Kilka miesięcy temu do mieszkańców Swoszowic dotarła informacja o planowanej inwestycji,
postawienia dwóch 40-metrowych masztów telekomunikacyjnych przy ul. Bogdanowskiego i ul.
Grzepskiego.
Wniosek o pozwolenie na budowę wieży z zestawem sześciu anten sektorowych i pięciu anten
radioliniowych pierwszy raz został złożony w zeszłym roku, ale prezydent miasta postępowanie
umorzył. Drugi wniosek został złożony w lutym
tego roku i w marcu pozwolenie zostało wydane.
- Mieszkamy na osiedlu, gdzie dopuszczalna jest
przede wszystkim niska zabudowa, a przeważająca zabudowa to domki jednorodzinne. To stanowi
o swoistym uroku tego osiedla, dlatego często mieszkańcy ze śródmieścia przenoszą się w te rejony,
zwłaszcza, że jest to strefa uzdrowiska Swoszowice.
Mieszkaniec budując dom w tej strefie uzdrowiska
musi liczyć się ze specjalnymi parametrami obowiązującymi na tym terenie, dotyczącymi także wysokości zabudowy. Trudno jest zrozumieć, że tuż za
jego ogrodzeniem może powstać maszt, którego te
normy w ogóle nie dotyczą. W Krakowie powstała
ustawa krajobrazowa, która chroni centrum miasta
przed zaśmiecaniem reklamą. Zatem co z ochroną
krajobrazową na takich osiedlach, jak nasze? Uzdrowisko Swoszowice jest perełką w skali europejskiej
i jako takie powinno podlegać specjalnej ochronie pod względem krajobrazowym i zdrowotnym.
Mieszkańcy obawiają się nie tylko widoku za oknem,
ale przede wszystkim zaniepokojeni są oddziaływaniem promieniowania na ich zdrowie - mówi Dorota
Kozak, radna Swoszowic.
PRZESADNE OBAWY?
W 2018 roku Lubelska Delegatura NIK, która koordynowała kontrolę tego problemu poprosiła
ekspertów z wyższych uczelni oraz instytucji zajmujących się badaniami pół elektromagnetycznych, które pomogły przy opracowaniu szcze-

gółowych wniosków służących udoskonalaniu
skutecznej ochrony osób narażonych na oddziaływanie takich pól.
- W celu uspokojenia wszystkich, chciałbym uzmysłowić państwu, że tak samo, jak to promieniowanie oddziałuje na środowisko i organizmy, tak samo
oddziałuje na urządzenia. Tendencja rozwoju techniki i technologii jest taka, że każda generacja, wykorzystuje mniejsze moce. Stosujemy coraz bardziej
zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów.
Pewne obawy może wzbudzać tylko to, że tych urządzeń jest coraz więcej - tłumaczy dr inż. Jerzy Żurek dyrektor instytutu Łączności, Państwowy Instytut Badawczy.
A MOŻE NIEWIDZIALNE ZAGROŻENIE?
Mimo wszystko, mieszkańcy Swoszowic nie kryją
swoich obaw, dotyczących szkodliwego oddziaływania masztów na ich zdrowie. Uważają bowiem,
że skutki promieniowania mogą bardzo znacząco
wpłynąć na ich stan zdrowotny.
- Pośrodku osiedla, między domkami jednorodzinnymi, zaplanowano budowę dwóch masztów o wysokości ponad 40 m, oddalonych od siebie właściwie
o jedną ulicę. Mieszkańcy są pełni obaw i mają wiele
pytań, na które nikt nie potrafi rzetelnie i logicznie
odpowiedzieć.
Dla obydwóch masztów jest już wydane pozwolenie
na budowę przez Wydział Architektury, które mieszkańcy zaskarżyli do Wojewody Małopolskiego. Być
może, aby zrozumieć, iż tak wysoki maszt zaburzy
ład przestrzenny Uzdrowiska Swoszowice, trzeba
być tutejszym mieszkańcem? Zwracałem już kilkukrotnie uwagę, iż możliwe jest znalezienia kompromisu (lokalizacji zastępczej), ale do tego potrzebny
jest dialog inwestora, władz oraz przedstawicieli
lokalnej społeczności - mówi Artur Markiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy X.
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MODERNIZACJA

PARKU MAĆKA I DOROTY

Odnowienie parku na Klinach to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców
Dzielnicy X. Mija drugi rok trwającej modernizacji, przedstawiamy Państwu efekty trwających prac.
CO JUŻ ZOSTAŁO WYKONANE?
• W 2020 r. w ramach odnawiania parku na Klinach wykonano roboty budowlane w zakresie boiska trawiastego, odwodnienia, oświetlenia wraz z montażem bramek piłkarskich i rekultywacją zieleni oraz ogrodzeniem boiska trawiastego. Łączny
koszt wykonanych prac wyniósł 137 450 zł.
• W 2021 r. oddany został do użytkowania nowy, integracyjny plac zabaw, wyposażony w urządzenia do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Wyłoniono również wykonawcę robót budowalnych związanych z modernizacją alejki głównej. Koszt
tegorocznych inwestycji to 335 000 zł.
Na kolejny rok prac w Parku Maćka i Doroty, Rada Dzielnicy X przeznaczyła 260 000 zł. W planach są jeszcze m.in.: modernizacja placu zabaw w zachodniej części parku, odnowienie górki saneczkowej oraz boiska do koszykówki.
Zadanie realizowane jest ze środków Rady Dzielnicy X , z inicjatywy radnych Agnieszki Pogoda-Tota, Tadeusza Murzyna,
Andrzeja Balickiego oraz Andrzeja Łatki.

CHODNIK NA UL. MERKURIUSZA POLSKIEGO

ZOSTAŁ WYREMONTOWANY
W ramach Edycji Budżetu Obywatelskiego 2020 mieszkańcy oddali wystarczającą liczbę głosów, potrzebnych do zrealizowania projektu lokalnego, który zakładał remont chodników na ulicach Merkuriusza Polskiego, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego. W pierwszej kolejności został
wyremontowany chodnik na ul. Merkuriusza Polskiego, który stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych do centrum handlowego, szkoły podstawowej i przedszkola na osiedlu Swoszowice.
Stara, pełna dziur i zagłębień nawierzchnia została zastąpiona przez estetyczną kostkę oraz powierzchnię bitumiczną przy
wjazdach na posesje. W ramach projektu na remont została przeznaczona
TAK BYŁO
kwota 100 000 zł (do wyczerpania środków).
- Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, mieszkańcy wreszcie wzięli sprawy w swoje ręce i już widać wspaniałe efekty! Teraz można bezpiecznie i bez przeszkód
przejść nowo wyremontowaną ulicą. Jest to kolejny mały krok, który przyczynił się
do poprawy stanu technicznego infrastruktury na naszym osiedlu. Dziękujemy za
zaangażowanie w głosowaniu, bo bez waszego udziału remont byłby niemożliwy.
I liczymy na udział w głosowaniu podczas obecnie trwającej edycji - mówi Dorota
Kozak, radna Swoszowic i inicjatorka projektu ( we współpracy z Bożeną Zając,
Józefem Dziedzicem, Grzegorzem Dmytrzakiem i Arturem Markiewiczem).
TAK JEST
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fot. Maciej Datka

MAMY MISTRZÓW POLSKI W KARATE!

12 czerwca 2021 r. we Wrocławiu odbyły się najważniejsze rangą zawody w kraju – Mistrzostwa Polski
w Karate Tradycyjnym w kategoriach: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior i weteran. Sekcję
Kliny z Akademii Karate Tradycyjnego Niepołomice - Kraków reprezentowało 5 zawodników: Izabela
Datka, Mikołaj Fiertak, Jakub Pawelec, Jakub Suś oraz instruktorka sensei Marta Fiertak w kategorii
weteran (35+). Nasi karatecy wywalczyli aż 10 medali (4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych). Mistrzostwo
Polski zdobyli: Mikołaj Fiertak oraz Jakub Pawelec.
W zawodach wzięło udział 250 zawodników z ponad 20 klubów z całej Polski.
Gratulujemy udanych startów!

fot. Mateusz Gałązka

BIEG SWOSZOWICKI PO RAZ ÓSMY!
Zmierzyli się oni z nową, ale jak zawsze wymagającą, trasą biegu na 10
km, przemierzając piękne tereny podkrakowskiej Lusiny i Wrząsowic.
Biegacze sprawdzili swoje siły na dystansie 5 km i 1,6 km w Opatkowicach. Nagrodzonych zostało także aż sześć rodzin, rywalizujących w Rodzinnej Mili, a dodatkowo wybrano najszybszą mieszkankę i mieszkańca
Dzielnicy X. Tytuły te wywalczyli Agata Gądek i Piotr Głąbiński.
Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy!

fot. Mateusz Gałązka

Po dwóch latach przerwy, miłośnicy sportu wrócili do biegania na terenie Dzielnicy X oraz gminy Mogilany. 27 czerwca odbyła się ósma edycja Biegu Swoszowickiego, w której udział wzięło aż 440 biegaczy.

BUDŻET OBYWATELSKI
- ZAGŁOSUJ I ZMIEŃ SWOJE OTOCZENIE
Nowe miejsca rekreacji i spędzania wolnego czasu, łąki kwietne czy wyposażenie
ogrodów społecznych, a także wycieczki
dla seniorów lub edukacyjne wyprawy rowerowe - to tylko niektóre pomysły, które
mogą być realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego.
Każdy z nas może sprawić, że w najbliższej okolicy pojawi się plac zabaw dla dzieci, a sąsiedzi zobaczą ciekawy film pod chmurką lub zorganizują
piknik dla osiedlowej społeczności. BO jest formą partycypacji obywatelskiej, dzięki której
mieszkańcy gmin mogą decydować o tym, na co wydać część
publicznych pieniędzy. W ten
oto sposób współtworzą swoje
miasto! W Krakowie taka forma
społecznego zaangażowania z
powodzeniem sprawdza się już
od 2014 r. W ciągu wszystkich
edycji, krakowianie wybrali 850
projektów do realizacji. Wśród
nich zdecydowanie dominują
te dotyczące zieleni i ochrony
środowiska (40 proc. oddanych
głosów), infrastruktury wraz
z infrastrukturą rowerową (22
proc.), sportu i infrastruktury
sportowej (14 proc.). Budżet
obywatelski to także forma otwarcia się władz
na głos samych mieszkańców, którzy doskonale
potrafią zdefiniować swoje potrzeby. To również
społeczny dialog, którego celem jest dbanie o miasto i czynienie go przyjaznym miejscem do życia.
W tym roku do dyspozycji krakowian jest 35 milionów złotych. Z tego 7 milionów złotych przeznaczonych zostanie na projekty ogólnomiejskie,
natomiast aż 28 milionów złotych na wnioski
dzielnicowe. Do tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli rekordową ilość wniosków aż 1043 – z czego 216 to projekty ogólnomiejskie,
a 827 – dzielnicowe.
Kiedy i jak głosować?
Ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopusz-

czonych do głosowania następuje w połowie
września na www.budzet.krakow.pl. Natomiast
od 1 do 10 października każdy nawet najmłodszy
mieszkaniec Krakowa będzie mógł oddać na nie
swój głos.
Głosować można na 6 różnych projektów, w tym 3
głosy na te o charakterze dzielnicowym (w dzielnicy swojego zamieszkania) i 3 głosy na zadania
o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty,
a najniżej 1 punkt. Zagłosować można elektronicznie albo osobiście poprzez kartę do głosowania
w wyznaczonych punktach (to
m. in. biblioteki). Aby zagłosować on-line trzeba wejść na
stronę
www.budzet.krakow.
pl i zarejestrować się podając
niektóre dane osobowe. Głosowanie za pośrednictwem platformy wiąże się z koniecznością
potwierdzenia założenia konta poprzez SMS. Raz założone
konto jest aktywne w kolejnych
edycjach BO. Głosować mogą
też dzieci i młodzież – to kolejna
edycja budżetu obywatelskiego
w ramach której nie obowiązuje
limit wiekowy.
Jeśli zdecydujesz się na głosowanie w punkcie do głosowania, pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości (np. dowodu
osobistego lub legitymacji szkolnej). Lista punktów,
w których można oddać głos zostanie opublikowana na stronie www.budzet.krakow.pl Projekty,
które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego poznamy pod koniec października. Od
tego momentu nad realizacją zadań czuwają pracownicy urzędu miasta oraz miejskich jednostek,
pozostając w kontakcie z autorami projektów.
Warto przypomnieć, że dotychczas zrealizowano
ponad 90 procent projektów BO (Statystyka nie
uwzględnia edycji VII – 2020). Nie ociągaj się więc
i oddaj swój głos w budżecie obywatelskim. To łatwe i naprawdę warto - BO Twój głos się liczy!

