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– W ciągu ostatnich lat liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 134
przy ul. Kłuszyńskiej 46 znacznie wzrosła – mówi dyr. Iwona
Nosek. – Przed nami budowa sali gimnastycznej.
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WYDARZENIA (16.11.2014 - 18.05. 2015)

przewodniczącego

1 6 . 1 1 . 2 0 1 4 . Wybory samorządowe. Spośród 21 nowo wybranych radnych
Dzielnicy X, 11 pełni tę funkcję po raz pierwszy lub powróciło w skład wspomnianego
gremium po przerwie. Dzielnica X została
powiększona o zachodnią część Klinów, leżących poprzednio na terenie Dzielnicy VIII.

Sportu - Andrzej Łatka, Komisja Pogromców
Bazgrołów - Waldemar Domański, Komisja
Rewizyjna - Agnieszka Pogoda-Tota.
Podczas tej sesji radni powołali także Komisję Planowania Przestrzennego oraz Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

1 0 . 0 2 . 2 0 1 5 . Sesja Rady Dzielnicy
0 6 . 1 2 . 2 0 1 4 . II Międzyszkolny Konkurs „Talenty z sąsiedztwa”. Na scenie Klubu Kultury Kliny zaprezentowali się młodzi artyści ze wszystkich publicznych szkół
podstawowych z terenu Dzielnicy X. Ich występy oceniało fachowe jury i oklaskiwała
licznie zgromadzona publiczność. Laureaci
otrzymali nagrody ufundowane przez Radę
Dzielnicy X.

1 6 . 1 2 . 2 0 1 4 . I sesja Rady Dzielnicy

Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło gościć
na łamach „Dziesiątki”, ponownie
w roli przewodniczącego Rady Dzielnicy X. Podobnie jak w ciągu czterech lat poprzedniej kadencji samorządowej, dołożę wszelkich starań,
by konsekwentnie i skutecznie podnosić jakość infrastruktury w naszej
dzielnicy. Jestem pełen optymizmu,
gdyż ten sam zamiar przyświeca
pozostałym radnym Dzielnicy X.
W działaniach samorządowych nie
ma miejsca dla personalnych sporów
i dlatego, wzorem lat ubiegłych, zapraszam do współpracy wszystkich
poważnych partnerów, chcących poprawić komfort życia we wszystkich
osiedlach naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że za cztery lata, gdy dobiegnie końca obecna kadencja, będziemy mogli ponownie pochwalić
się wieloma zrealizowanymi inwestycjami i cennymi inicjatywami.
Z poważaniem,
MACIEJ NAZIMEK
Przewodniczący Rady Dzielnicy X

X nowej kadencji. Radni, w obecności przewodniczącego Rady m. Krakowa Bogusława Kośmidera, złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodniczącym Rady Dzielnicy X
został ponownie wybrany Maciej Nazimek,
mieszkaniec Klinów, stosunkiem głosów 16
za – 4 przeciw.

0 8 . 0 1 . 2 1 0 5 . Sesja Rady Dzielnicy
X. Na zastępcę przewodniczącego Rady wybrano ponownie Jana Mikułę z Opatkowic.
Członkami zarządu zostali ponadto: Andrzej Jończyk (Swoszowice), Wojciech Liszka (Kliny) i Marcin Szewczyk (Wróblowice).
Radni powołali 10 komisji tematycznych.

2 7 . 0 1 . 2 0 1 5 . Sesja Rady Dzielnicy
X. Radni wybrali przewodniczących utworzonych na poprzedniej sesji komisji tematycznych. Zostali nimi: Komisja Budżetowa
- Andrzej Drąg, Komisja Infrastruktury i ds.
Obiektów Zabytkowych - Tadeusz Murzyn,
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego
- Dariusz Rejek, Komisja Edukacji - Anna
Żurad, Komisja Bezpieczeństwa (później jej
nazwę zmieniono na: Komisja Bezpieczeństwa, Mieszkalnictwa i ds. Osób Niepełnosprawnych) - Andrzej Balicki, Komisja Kultury - Jadwiga Szarek, Komisja Kontaktów
z Mieszkańcami - Adam Rymont, Komisja

X. Radni wybrali przewodniczących Komisji Planowania Przestrzennego - został nim
Bogusław Bania oraz Komisji ds. Budżetu
Obywatelskiego - tę funkcję będzie pełniła
Angelika Kuczaj.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie wniosku do prezydenta Krakowa o rezygnację
z przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kliny Południe II”. W uzasadnieniu
napisali, że ich zdaniem „Aktualny, obowiązujący od 2009 r. MPZP „Kliny Południe” w pełni odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju, a także oczekiwaniom
i potrzebom lokalnej społeczności.” W drugim skierowanym do prezydenta wniosku
zwrócili się o wprowadzenie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego kilku zadań planowanych
przez Radę Dzielnicy X do realizacji w latach 2015 - 2017.

2 4 . 0 3 . 2 0 1 5 . Sesja Rady Dzielnicy X.
Radni m.in. przyjęli uchwałę z wnioskiem do
prezydenta Krakowa o przyspieszenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jarockiego, Chanieckiej, Drużbackiej i Gilowej w osiedlach Soboniowice i Wróblowice.

2 7 . 0 4 . 2 0 1 5 . Podczas sesji Rada
Dzielnicy X przyjęła m.in. „Dzielnicowy
program wspierania działalności miejskich
placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy
społecznej i zdrowia” na lata 2015-2018.

0 7 . 0 5 . 2 0 1 5 . Radni przyjęli w trakcie sesji uchwałę w sprawie „wstępnego
rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na
rok 2016.”. Do wydania będzie około 2,15
mln zł.

maciejnazimek@op.pl
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Światowe Dni Młodzieży 2016
w Dziesiątej Dzielnicy
Światowe Dni Młodzieży – międzynarodowe spotkania młodych ludzi z Ojcem
Świętym - już wkrótce odbędą się w Krakowie. To radosne święto ustanowione
przez Papieża – Polaka zaczniemy przeżywać już za rok, od 26 lipca do 31 lipca 2016, by w ciągu tygodnia rozważać
słowa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)!
Dni będą też miały ogromne znaczenie
promocyjne dla Krakowa, który w ciągu
tego szczególnego tygodnia pojawi się na
ekranach telewizyjnych całego świata.
Dla Komitetu Organizacyjnego
przyjęcie pielgrzymów, którzy w tym
czasie napłyną do Krakowa, to ogromne
i odpowiedzialne zadanie, bo jak mówi
Sylwester Gaik z sekcji logistyki ŚDM
2016 nie można dokładnie przewidzieć
liczby gości - Może pojawić się półtora, albo dwa i pół miliona pielgrzymów
i dla dużej części z nich trzeba znaleźć
miejsca noclegowe.
Według organizatorów, aby zakwaterować powyższą liczbę osób, każdy
dekanat, także dekanat Kraków – Borek
Fałęcki, na terenie którego leży Dzielnica X, powinien przyjąć 10-20 tysięcy
młodych ludzi. Na razie - jak wynika ze
zgłoszeń – zabezpieczono około 1500
miejsc w rodzinach. Część miejsc ma
być wygospodarowana w szkołach. Akcja poszukiwania noclegów trwa.
W Opatkowicach 9 rodzin przyjmie
28 pielgrzymów, We Wróblowicach 30

rodzin zapewni 90 noclegów, w Swoszowicach 44 rodziny przyjmą 167 osób, 10
pielgrzymów pod namiotami, 2 osoby
niewidome lub niedosłyszące, istnieje
także szkoła z 8 salami bez natrysków.
Najlepsza sytuacja jest n Klinach Borkowskich, gdzie 16 rodzin przyjmie 50
pielgrzymów, a w SP nr 97 można wykorzystać salę gimnastyczną.
Organizatorzy podkreślają, że przybywający pielgrzymi nie oczekują luksusów: - Wystarczy prysznic i kawałek
podłogi. Śniadanie jest mile widziane,
ale nie konieczne. Gospodarze nie zostawiają gościom kluczy do domów
i kiedy wychodzą rano do pracy pielgrzymi również muszą wyjść do miasta.
Obce języki także nie przysporzą kłopotów ponieważ w nawiązaniu kontaktu
pomogą przygotowani językowo wolontariusze ŚDM.
Przekazujemy prośby organizatorów ŚDM o zgłaszanie gotowości przyjmowania pielgrzymów do proboszczów
albo bezpośrednio do przewodniczących Komitetów Parafialnych:
Kliny Borkowskie – Andrzej Jamróz:
			
698 511 029
Opatkowice – Grzegorz Banasik:
			
604 827 883
Kosocice – Przemysław Kaleta:
			
517 600 957
Swoszowice – Katarzyna Romańska:
			
502 610 409
Wróblowice – Ks. Daniel Małysa:
			
12 654 98 71

Tak
to widzę...

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny mam zaszczyt pełnić funkcję radnego Miasta Krakowa. To wynik Państwa głosów oddanych pół roku temu w wyborach
samorządowych. Serdecznie dziękuję za zaufanie i już dziś zapowiadam wiele kolejnych inwestycji na
terenie dzielnicy X. Modernizacja
ul. Myślenickiej, rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 43 w Swoszowicach,
budowa sali gimnastycznej w SP 145
w Opatkowicach, dokończenie remontu Klubu Kultury w Soboniowicach, rewitalizacja fortu i budowa
przedszkola na Klinach to zadania,
których realizacji nadal będę pilnować. W ciągu kilku najbliższych lat,
z miejskiego budżetu na inwestycje
w Dzielnicy X zostanie wydanych blisko 50 mln zł. Jestem przekonany, że
we współpracy z lokalnymi liderami, osiągniemy w tej kadencji dużo
bardzo ważnych dla Państwa celów.
Z poważaniem,
BOGUSŁAW KOŚMIDER
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Rozbudowa potrzebna od zaraz
OPATKOWICE rozwijają się bardzo dynamicznie, w ostatnich latach oddano
do użytku 750 nowych mieszkań, w ciągu najbliższych lat ich liczba wzrośnie
do ok. 1200, tymczasem Szkoła Podstawowa nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej
46 – to wciąż ta sama średniej wielkości tysiąclatka z końca lat 60. Dzięki staraniom dyrektora i pedagogów poziom
jest tu wysoki, a marka szkoły znana.
– W ciągu ostatnich lat liczba
uczniów znacznie wzrosła – mówi dyr.
Iwona Nosek - w klasach I – III pracujemy już na dwie zmiany, a w przyszłym roku szkolnym, prawdopodobnie zmianowość będzie dotyczyć
wszystkich uczniów. Zwracamy się
z prośbami do władz o modernizację
budynku.
Dzięki dobrej współpracy z Radą
Dzielnicy X, zwłaszcza z zastępcą przewodniczącego Janem Mikułą i Radą Rodziców - dzięki udziałowi

szkoły w licznych programach, w tym
w unijnych - szkoła jest zadbana, sale
i korytarze systematycznie malowane, wymienione są wszystkie okna, instalacja elektryczna itp. Ponadto wykonano nową elewację z dociepleniem
i przebudowano wejście główne. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią
komputerową, a w 2013 roku powstał
atrakcyjny plac zabaw. Niestety, ciągle brakuje wystarczającej liczby sal
lekcyjnych adekwatnych do rosnących
potrzeb, porządnej kotłowni oraz sali
gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, bo ta, która jest ma wymiary 12m
x 6m x 3,2m i nie może służyć ani jako
boisko do kosza, ani jako miejsce do
zorganizowania akademii czy imprez
integrujących lokalną społeczność.
Wiele lat starań zaczyna jednak
przynosić efekty. - Wspólnie z Radą
Rodziców i Dyrekcją zaprosiliśmy
w zeszłym roku do Opatkowic przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa

i Bogusława Kośmidera Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. W rezultacie udało się wprowadzić do miejskiego budżetu nowe zadanie – budowę sali
gimnastycznej - mówi z-ca przewodniczącego Rady Dzielnicy X – Jan Mikuła.
Wsparcie dzielnicy jest solidne.
W tym roku Rada dała 17 tysięcy złotych na dofinansowanie projektu nowej
szkolnej kotłowni, a w przyszłym przeznaczy 200 tysięcy zł. na jej wykonanie. To jeszcze nie wszystko. W latach
2017/18 budżet Krakowa przeznaczy
niemal 5 mln zł. na budowę sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia.
- Przed nami budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej, ale i również rozbudowa szkoły – kontynuuje
Pani dyrektor. – Myślimy o nadbudowie piętra i adaptacji strychu.
Znając zapał dyrekcji i zaangażowanie opatkowickich radnych możemy
wierzyć, że szkoła nadąży za potrzebami mieszkańców.

BUDŻET RADY DZIELNICY X
Budżety poszczególnych dzielnic
Krakowa stanowią jedynie drobny ułamek budżetu miasta. Pieniędzy jest niewiele, znacznie mniej niż wymagałyby
tego lokalne potrzeby, więc tym rozsądniej trzeba nimi gospodarować. W 2015
r. mamy do dyspozycji dokładnie 2 mln
341 tys. 509 zł. Zgodnie z prawem, zasadniczego podziału tej kwoty musiała dokonać Rada Dzielnicy X jeszcze
pod koniec poprzedniej kadencji. Nowo
wybrani radni poczynili jedynie kilka zmian. Warto jednocześnie dodać,
że znacząca część dzielnicowych wydatków dotyczy przedsięwzięć ujętych
w miejskim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Ma to swoje pozytywne strony
- pozwala realizować zadania kosztowniejsze, niemożliwe do sfinansowania
w ciągu jednego roku, ale też i gorsze,
bowiem ogranicza pulę pieniędzy, pozostających w bieżącej dyspozycji.
Od kilku lat radni szczególną troską
otaczają funkcjonujące w Dzielnicy X
placówki oświatowe. W okresie od 2011
do 2014 r. przeznaczyli na ich potrzeby prawie 1,8 mln zł. Nie inaczej będzie
i w obecnej kadencji. Szkoła Podstawowa nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej otrzyma w tym roku 34 000 zł na remont toalet i natrysków, 9 000 zł na transport

uczniów na lekcje WF na obiektach KS
Opatkowianka, 5 000 zł na zakup tablicy multimedialnej, 10 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni oraz 15 000 zł na
przystosowanie jednego z pomieszczeń
na gabinet lekarski.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 35 przy ul. Mirtowej kosztem 24 500 zł
zostanie dokończona budowa ogrodzenia.
Na około 100 000 zł opiewa kosztorys budowy windy dostosowanej do przewozu
osób niepełnosprawnych w ZSO nr 35. 8
500 zł ma kosztować zakup profesjonalnego urządzenia do obierania ziemniaków i jarzyn dla szkolnej stołówki, obsługującej kilkuset uczniów.
Będzie kontynuowane ocieplanie budynku Przedszkola Samorządowego nr
145 przy u. Poronińskiej (30 000 zł). 12
000 zł pochłonie projekt modernizacji
wentylacji kuchni w zabytkowej siedzibie Przedszkola nr 132 przy ul. Merkuriusza Polskiego.
Najmłodszym mieszkańcom Dzielnicy X będzie służyć także ogródek jordanowski, zlokalizowany przy klubie kultury Wróblowice (w tym roku - 30 000 zł).
Kosztem 16 000 zł zostanie doposażony
podobny obiekt położony między ulicami
Ważewskiego i Taklińskiego.

Spore kwoty przeznacza się na modernizację obiektów sportowych KS Wróblowianka i KS Opatkowianka (łącznie
ponad 35 000 zł).
Jak zwykle znaczna część budżetu Dzielnicy X posłuży poprawie infrastruktury drogowej. W planie przewidziano m.in. położenie dywaników
asfaltowych na ulicach: Smoleńskiego (zakończenie wraz z sięgaczem przy
ogródku jordanowskim), Jasielskiej,
Nad Fosą, Miarowej, Dróżka, ks. Kajzera, modernizację chodników przy ul.
Poronińskiej i oświetlenia przy ul. ul.
Perłowej, Siarczki, Kierzkowskiego,
Gruszczyńskiego i Starowiejskiej. W rowie odwadniającym wzdłuż ul. Smoleńskiego zostaną wymienione, na większe,
przepusty. Na te cele zarezerwowano
łącznie prawie 900 000 zł.
Na wsparcie z dzielnicowego budżetu liczyć mogą lokalne koła emerytów
i rencistów, miejscowe biblioteki oraz
osiedlowe kluby kultury (remont OKK
Wróblowice - 148 000 zł), jak również organizowane przez nie imprezy w Opatkowicach (8 500 zł) i Swoszowicach (parafiada - 5 000 zł).
100 000 zł Rada Dzielnicy X przeznaczyła na tegoroczny budżet obywatelski.
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W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządowej przedstawiamy Państwu
radnych z Dzielnicy X. Dziś część pierwsza.

Anna Żurad, radna wybrana po raz pierwszy, z Jugowic, przewodnicząca Komisji Edukacji. Od ponad 25 lat pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora placówki ZSOI nr 7, mężatka, syn.

Radni Dzielnicy X

Angelika Kuczaj, lat 42, radna z osiedla Opatkowice,
wybrana po raz pierwszy, przedsiębiorca, od 21 lat mężatka,
mama dwójki dzieci.

Dariusz Rejek, lat 46, radny wybrany po raz pierwszy, z osiedla Jugowice. Magister inżynier, prowadzi własną
działalność gospodarczą.
Jan Mikuła, lat 69, radny z Opatkowic, wybrany po raz
piąty, z-ca przewodniczącego Rady Dzielnicy X. Wykształcenie średnie techniczne, emeryt. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci po studiach.

Jadwiga Szarek, lat 57, radna wybrana po raz drugi, mieszkanka osiedla Wróblowice, przewodnicząca Komisji
Kultury, instruktor kultury, instruktor harcerski. Od 25 lat kierownik Osiedlowego Klubu Kultury Wróblowice działającego
przy ul. Niewodniczańskiego 74 , jednostki organizacyjnej
Domu Kultury Podgórze w Krakowie. Mężatka, dwoje dzieci.

Andrzej Jończyk, członek Zarządu; w kadencji 20112014 przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego,
mieszkaniec osiedla Swoszowice, mgr inż. geodeta, absolwent
AGH, żonaty, dwoje studiujących dzieci.

Bogumił Bania, lat 44, radny z Kosocic wybrany po raz pierwszy, odlewnik, wieloletni działacz
społeczny.
Przemysław Brożek, lat 22, radny wybrany
po raz pierwszy, ze Swoszowic, broni pracę dyplomową w Uniwersytecie Ekonomicznym, pracuje w branży
finansowej.
Józef Jałocha, lat 59, radny wybrany po raz
pierwszy, z okręgu 21 (Rajska ,części Soboniowic i Kurdwanowa), wykształcenie średnie techniczne, rencista.
Bezpartyjny, członek Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Krakowa.
Artur Markiewicz, lat 38, radny z Wróblowic
wybrany po raz pierwszy, technik ekonomista.

Dominik Galas, lat 37, dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych na funkcję Radnego Dzielnicy X Swoszowice. Prawnik, historyk, samorządowiec, polityk i społecznik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału
Prawo i Administracja, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów
Międzynarodowych w Warszawie, doktorant wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Marcin Szewczyk, lat 33, radny z Wróblowic. W poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa,
obecnie członek Zarządu Rady Dzielnicy X. Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35 oraz Rajskiej Szkole.
Koordynator wielu działań na rzecz lokalnego społeczeństwa
oraz projektów unijnych, wymian zagranicznych dla szkół.
Żonaty, dwie córki: Julia i Lena.
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Roztańczone
przedszkolaki

Już po raz drugi wielu emocji
i wzruszeń dostarczyły Wróblowicom dzieci w wieku przedszkolnym.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 35 odbył się II Przegląd Artystyczny Przedszkoli - Kraków Południe
pod hasłem „Roztańczony przedszkolak”. Przegląd ma charakter konkursu, biorą w nim udział zarówno samorządowe, jak i prywatne placówki,
usytuowane na południu Krakowa. Tegoroczna impreza miała na celu zaprezentowanie twórczości małych wychowanków. Podczas przeglądu swoje
umiejętności taneczne przedstawiło
11 zespołów dziecięcych.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością goście reprezentujący różne dziedziny kultury, a także przedstawiciele
Rady Dzielnicy X zasiadający w jury:
Pani Iwona Blecharz - kierownik
Osiedlowego Klubu Kultury Soboniowice, Pani Jadwiga Szarek - kierownik Osiedlowego Klubu Kultury
Wróblowice, Pan Andrzej Drąg - radny Dzielnicy X, Pani Magdalena Dąbrowska - tancerka sportowego tańca
towarzyskiego, instruktorka w szkole
tanecznej, Pani Anna Buraś - choreograf, Mistrzyni Polski w tańcu brzucha, instruktor zumby.

II Przegląd Artystyczny Przedszkoli uroczyście otworzył dyrektor ZSO nr 35 Pan Mariusz Wagiel,
a imprezę poprowadziły Natalia
Pazdan – główna pomysłodawczyni

MAJ 2015
i organizatorka oraz Magdalena Mazur – nauczyciel przedszkola. Swoimi
występami przegląd uświetnili: para
taneczna z M-Team Kraków, a także
dzieci z Osiedlowych Klubów Kultury
Wróblowice i Soboniowice.
Podczas konkursu oceniano choreografię, dobór muzyki i stroju, wykonanie, a także wrażenie ogólne.
Grand Prix uzyskał Zespół „Magic
Dance” - Niepubliczne Przedszkole
Zaczarowana Planeta
I Miejsce: Zespół „Czerwone Kropeczki” - Samorządowe Przedszkole
nr 34
II Miejsce: Zespół „UPA Dance” Samorządowe Przedszkole nr 136
III Miejsce: Zespół „Czaderki” Samorządowe Przedszkole nr 32
Wyróżnienie: Zespół „Wesołe Nutki” - Samorządowe Przedszkole nr 67
Ustne wyróżnienie: Zespół „Babski Gang” - Samorządowe Przedszkole
nr 2, Zespół „Wiosna” - Samorządowe
Przedszkole nr 132
W tym konkursie nie było przegranych, wszyscy uczestnicy otrzymali
medale, pamiątkowe dyplomy, nagrody i upominki!
Poza fantastyczną atmosferą występów i radością oczekiwania na wyniki, nie zabrakło też świetnej organizacji oraz słodkiego poczęstunku dla
uczestników konkursu.
Do zobaczenia za rok!
NATALIA PAZDAN

Eko-przedszkole
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 145 im. Doliny Tęczy, przy ul.
Poronińskiej 7, zgodnie z ludową tradycją i wieloletnią praktyką przedszkola, barwnym korowodem - z Marzanną
na czele - wybrały się nad rzekę, aby
pożegnać „Zimową Pannę” i powróciły ze śpiewem na ustach oraz gaikami
w rękach.
Realizując tematykę wiosenną
i projekt edukacyjny „Mały przyrodnik”
dzieci rozwijały spostrzegawczość oraz
umiejętności dokonywania obserwacji
przyrodniczych: nazywały wiosenne
kwiaty i zwierzęta zwiastujące wiosnę.
Utrwaliły pojęcie „rośliny chronione” ,

dowiedziały się dlaczego musimy stosować zasady ochrony przyrody. Codziennie dbają też o hodowlę roślin i warzyw
w swoich salach.
Obchodząc Światowy Dzień Ziemi starszaki poznały znaczenie słowa
recykling i ekologia. Poprzez zabawę
nauczyły się również selektywnie segregować „śmieci”. Na koniec dnia
otrzymały naklejki - medale i dyplomy
„Mały przyrodnik”.
WIOLETTA JAROSZ
NAUCZYCIELKA
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 145
W KRAKOWIE
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Bieganie w Swoszowicach
Bieg Swoszowicki z całą pewnością wpisał się już w kalendarz imprez sportowych
w Krakowie. Najlepiej świadczy o tym lista startowa z ponad pół tysiącem nazwisk
oraz - jak uzasadnia jeden z organizatorów Rafał Oświęcimka - fakt, że biegacze
mają już dość centrum miasta. - Opatrzyły
się im Błonia i bulwary wiślane, a w Swoszowicach znajdują piękne, zielone tereny,
gdzie można biegać w bardzo urozmaiconych warunkach, w ciszy i spokoju. Właśnie z tych powodów tak wiele osób wraca
tu co rok – tłumaczy prezes stowarzyszenia
„I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków”.
Tegoroczny 3 Bieg Swoszowicki,
który odbył się 23 maja – miał zarazem
sportowy i rodzinny charakter. Dla dorosłych zawodników wyznaczono dystans długości 10 kilometrów, na którym wśród wielu rywalizacji rozegrano
Akademickie Mistrzostwa Krakowa
oraz zawody w kategorii „najlepsza
mieszkanka i najlepszy mieszkaniec
Dzielnicy X Swoszowice”. Zorganizowana została także tzw. „Rodzinna mila” wynosząca 1,6 km, w której
wystartowały całe rodziny. Nie zapomniano też o najmłodszych – dzieci

wystartowały na dystansach od 50 do
400 metrów.
Partnerem tegorocznego biegu była
Rada Dzielnicy X, która zaangażowała
się w pozyskiwanie środków na organizację imprezy. – Zaintrygował mnie
upór i starania Pana Oświęcimki, a ja
zawsze popieram pasjonatów – wspomina radny Andrzej Jończyk . – Bieg
Swoszowicki to dobra zabawa, integracja mieszkańców i świetna promocja
dla uzdrowiska – dodaje.
27 marca przedstawiciele Rady Dzielnicy: przewodniczący Maciej Nazimek

i radny Andrzej Jończyk (reprezentujący os. Swoszowice) zwrócili się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta
Bogusława Kośmidera o dofinansowanie imprezy. Mimo, że termin zgłaszania wniosków już upłynął, na bieg udało
się wygospodarować dodatkowe 5 tysięcy złotych. Identyczną kwotę zapisano
w budżecie dzielnicy na rok przyszły.
- Jestem bardzo wdzięczny za okazaną pomoc – mówi Rafał Oświęcimka
- 23 letni inżynier i mieszkaniec Swoszowic. - Partnerstwo Rady Dzielnicy X
uwalnia nas od wielu kłopotów. Dziękuję
także wszystkim, bez których ta impreza
z pewnością by się nie odbyła. Dziękuję
naszym Patronom Honorowym, Partnerom, Sponsorom, służbom zabezpieczającym, członkom naszego stowarzyszenia „I Ty Możesz Być Wielki – ITMBW
Kraków” i wielu innym osobom zaangażowanym w sukces tej imprezy – dodaje
na koniec.
Jak widać dziś w Swoszowicach udało się połączyć zarówno sportową rywalizację na najwyższym poziomie ze
wspólną, rodzinną zabawą na świeżym
powietrzu. Do zobaczenia na przyszłorocznym – już 4 Biegu Swoszowickim!

Harcerska piłka
W dniach 22-24 maja m.in. na terenie
dzielnicy X, odbywał się IV międzynarodowy
harcerski turniej piłkarski Scout Cup organizowany przez Chorągiew Krakowską ZHP.
Turniej jest rozgrywany na otwartym boisku,
co zawsze przyciąga drużyny, zawodników
i widownię. W tym roku w zmaganiach piłkarskich uczestniczyło blisko 600 osób.
Ponieważ do udziału w rozgrywkach piłkarskich zgłosiło się aż 56
drużyn (w tym 16 żeńskich!!! , 8 w kategorii 10-12 lat, i 8 od 13-15 lat) mecze rozgrywano w trzech miejscach:
na „orliku” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
im. Juliana Aleksandrowicza przy ul.
Strąkowej, gdzie zakwaterowano zawodników, na orliku przy ul. Fortecznej oraz na stadionie Klubu Sportowego Nadwiślan.

- Scout Cup ma na celu międzynarodową integrację skautów z całej Europy
oraz szerzenie idei rozwoju fizycznego
w środowiskach harcerskich – mówi koordynator turnieju Paweł Grabka z ZHP.
- W rozgrywkach brały udział zespoły z różnych europejskich organizacji
skautowych oraz wszystkich polskich
organizacji harcerskich. Z zagranicy
przyjechali Węgrzy i Słowacy.
Honorowy patronat nad turniejem
objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski,
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
– Bogusław Kośmider oraz Naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego – hm.
Małgorzata Sinica.
Paweł Grabka podkreśla, że dobrze
mu się współpracuje z Radą Dzielnicy X,
gdzie zawsze może liczyć na życzliwość.

Dzięki pomocy Rady w Szkole Podstawowej nr 97, przy ul. Judyma na Klinach,
wyremontowano harcówkę, która spełnia dziś wszelkie standardy nowoczesności. Warto także przypomnieć, że Szczep
Preria, działający w tej szkole, od trzech
lat tworzy jedyną niepokonaną drużynę
w turnieju Scout Cup i posiada aż 3 tytuły
mistrzowskie w kategorii 4-6 klasa (harcerze) oraz uzyskał tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski Drużyn Harcerskich
w turnieju im Generała Maczka w Warszawie w latach 2012, 2013, 2014.
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Rodzinny czerwiec
Tegoroczny czerwiec na terenie Dzielnicy Dziesiątej
zapowiada się piknikowo, wesoło i rodzinnie.
13 VI w godzinach 9.30 – 13.30 będziemy obchodzili „Dzień szkoły nr.134” – przy ul.
Kłuszyńskiej 46. W programie przewidziano drużynowe zawody sportowe dla uczniów,
rodziców i nauczycieli z nagrodami, interaktywne widowisko „Żyj zdrowo”, oparte
na konkursach i zabawach tematycznych w wykonaniu Grupy Estradowej „Maska”,
prezentacje estradowe: taneczne i wokalne uczniów oraz konkursy plastyczne.
Tego samego dnia o godz. 15.00 rozpocznie się tradycyjna „XVI Parafiada
Swoszowicka” - piknik rodzinny organizowany przez Radę Parafialną, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Małopolski Klub Paralotniowy, WLKS Krakus i Radę Dzielnicy X.
„Parafiada” przeprowadzona będzie przy wsparciu logistycznym OKK Zbydniowice.
W programie przewidziano: zawody i turnieje sportowe dla dzieci, rozgrywki
w siatkówkę, mecz piłki nożnej, estradę dziecięcą (występy dzieci ze SP 43,
przedszkola Jarzębinka, koncert zespołu Extra Band, zabawę taneczną. Imprezie będą
towarzyszyły: pokazy paralotniowe, stoiska gastronomiczne i pokaz ogni sztucznych.
14 VI w godz.15.30 -23.00 ciąg dalszy „Parafiady”: estrada dziecięca, pokazy taneczne
szkoły tańca Elita Dance Center, koncert zespołu Mogilanie, koncert Mai Sikorowskiej,
i zabawa taneczna. Atrakcjami drugiego dnia będą: pokazy modelarskie, pokazy psów
pasterskich, loteria fantowa i stoiska gastronomiczne.
Również na rodzinie koncentruje się w czerwcu OKK Wróblowice. 10 czerwca
o godz. 12.00 odbędzie się tu „Dzień rodziny” w Ognisku Artystycznym dla dzieci.
W programie: popisy artystyczne dzieci i wspólna zabawa z konkursem dla rodzin.
A 14 czerwca o godz. 15 obchodzony będzie „Dzień mamy i taty” pod hasłem:
„Kochanych rodziców mam…”.
W programie: występ uczniów z klasy I Szk. Podst. nr 135 i wspólne biesiadowanie
przy „słodkim stole”.
Ciekawe wydarzenia organizują także biblioteki. 5 czerwca Filia Nr 7 Podgórskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Niewodniczańskiego 123 w Krakowie zaprasza dzieci na
głośne czytanie literatury, a Filia nr 5 w Swoszowicach przy ul. Chałubińskiego 47 na
wystawę malarstwa Małgorzaty Pauspert, w piątek, 12 czerwca o godz. 19.00

AKCJA LATO 2015

OSIEDLOWY KLUB KULTURY ZBYDNIOWICE
ul. Matematyków Krakowskich 102
tel.12-659-71-20; 519309352
Termin: 01-24 lipca 2015r., godziny zajęć: wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.10.00-15.00; pon. 15.00-19.00.
Akcja dofinansowana ze środków Rady Dzielnicy X i środków własnych
uczestników (transport, niektóre wstępy, wycieczki), opłata od 1 uczestnika:
30,00 zł/tydzień, adresowane do dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

„PRZYSTANEK SZTUKA,
PRZYSTANEK ZABAWA”
Podczas codziennych stacji tematycznych: stacja - sztuka, stacja – przyroda, stacja
– rozrywka, stacja - literatura odbywać się będą następujące zajęcia:
- zajęcia plastyczne (decoupaqe, filcowanie, kolaż)
- terenowe zabawy rekreacyjne, bloki konkursowe, gry terenowe, malowanie na
asfalcie
- robotyka – zajęcia praktyczne połączone z wykładem
- zajęcia taneczne, zręcznościowe, wokalne
- plenery malarskie i fotograficzne
- odwiedziny w Ochotniczej Straży Pożarnej (zajęcia sprawnościowe na sprzęcie
strażackim)
- zajęcia edukacyjne, integracyjne, konkursy na temat zdobytej w trakcie zajęć wiedzy
- turnieje gier świetlicowych i planszowych (ping-pong, bilard, piłkarzyki)
- wycieczki i wyjazdy: Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kopalni Soli w Wieliczce, Park
Jordana, kraina zabaw „Kinder Planet” (W zależności od wieku i zainteresowań
dzieci, możliwe zmiany miejsc wycieczkowych). Wycieczki będą kończone konkursem, reportażem, wystawą plastyczną lub prezentacją multimedialną wykonanych prac plastycznych i zdjęć.
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AKCJA LATO 2015
O.K.K.WRÓBLOWICE
ul. Niewodniczańskiego 74, tel. (012) 654–95–63
Termin: 6 – 30 lipiec / każdy tydzień od poniedziałku do piątku /
godz. 10.00 – 15.00
„ZABAWA POPRZEZ SZTUKĘ”
Zabieramy uczestników w wieku 8 – 14 lat w podróż w krainę sztuki, szeroko pojętej ekologii,
muzyki , robotyki, teatru , i wycieczek poznawczych. Proponujemy:
-warsztaty plastyczne /ekologiczna biżuteria z węgla , malowane na szkle, batiki, filcowanie,
dequpage, ceramika , malowanie na tkaninie, formy przestrzenne/
- warsztaty teatralne, warsztaty bębniarskie „batucado”, warsztaty taneczne.
W rezultacie warsztatów ma powstać widowisko, teatralno-muzyczne, które zostanie przedstawione na zakończenie akcji lato mieszkańcom osiedla.
W ramach programu proponujemy również wycieczki do Miasteczka Westernowego w Żorach,
Muzeum Archeologicznego na spotkanie z kulturą Greków, do Muzeum Etnograficzngo na grę
terenową „W 90 minut dookoła świata” i do parku rozrywki w Zatorze - prawdziwej krainy marzeń
wszystkich dzieci.
Od 20 do 24.07 zapraszamy na zajęcia, podczas których uczestnicy będą projektowali i wykonywali
roboty pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (koszt 25 godz. robotyki: 210 zł.) i na wakacje
z kreatywną technologią od 20 – 24.07 (koszt 25 godz. robotyki: 210 zł.)

„WARSZTATY ROBOTYKI”
W trakcie 5-dniowego intensywnego kursu młodzi inżynierowie będą mieli szansę podejmować
wielkie wyzwania i realizować własne projekty. Miłośnicy robotyki stworzą zupełnie nowe konstrukcje, a nasz nowy przyjaciel robot Tech zapozna ich z robotyką humanoidalną.

„WAKACJE Z KREATYWNYM PROJEKTOWANIEM”
Od 20 do 24.07 ( koszt 25 godz. robotyki: 210 zł.) zapraszamy wszystkie artystycznie uzdolnione
dzieci, by poczuły się jak prawdziwi projektanci podczas zajęć kreatywnego projektowania! Podczas
5-dniowej przygody chłopcy i dziewczynki zapoznają się z grafiką komputerową. Pokażemy, jak przy
pomocy edytora graficznego wykonać piękne kompozycje, przerobić zdjęcie na komiksowy obrazek,
albo zaprojektować wyjątkowe zaproszenie.
Zajęcia z rysunku odręcznego i malowania na pewno przypadną do gustu młodym artystom. Na
warsztatach dzieci dowiedzą się, czym jest perspektywa, w jaki sposób łączyć kolory, a także jak
wykorzystać tradycyjne techniki plastyczne w programach komputerowych.
Nasi podopieczni dowiedzą się także jak działa drukarka 3D i w jaki sposób można tworzyć trójwymiarowe obiekty podczas zajęć z modelowania i druku 3D.

AKCJA LATO

OSIEDLOWY KLUB KULTURY SOBONIOWICE
ul. Kuryłowicza 115,
Tel. 12/451 83 44 lub 519 309 348
Termin: od 3.08 do 28.08 2015
Grupa młodsza stacjonarna (zajęcia tylko na terenie klubu)
- „ Roztańczone Wakacje” dla dzieci w wieku 6-8 lat.
Grupa starsza „Szlak Orlich Gniazd” – na tropie szlachetnych rycerzy
i białych dam - dla dzieci w wieku 8-12 lat.
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 – w dniach wycieczek możliwe zmiany. Uczestnicy wnoszą opłatę - 25,00 zł za 1 tydzień od
osoby. Ilość miejsc ograniczona. Wycieczki finansowane z wpłat uczestników oraz z Rady Dzielnicy X.

BLOKI PROGRAMOWE:
Grupa młodsza
Zajęcia z tańca nowoczesnego i baletu
Gry i zabawy ruchowe
Blok zajęć plastycznych
Spotkania z iluzjonistą
Grupa starsza
Zajęcia plastyczne – kronika wakacyjna, ilustracje
poznanych legend, szkice zamków i przyrody z natury
Wycieczki turystyczno krajoznawcze do zamków na Szlaku Orlich Gniazd
Zajęcia z historii sztuki i architektury
Nauka tańców dworskich
Gry i zabawy świetlicowe
Blok sportowy – rozgrywki, turnieje, konkursy,
Gry terenowe

