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WYDARZENIA (4.04.2013 - 17.05.2013)
1 6 . 0 4 . Spotkanie w Szkole Podsta-

związane z budową kanalizacji, funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, działalnością swoszowickiego uzdrowiska.

wowej nr 43 w Swoszowicach, poświęcone przebudowie ul. Myślenickiej, jednej z najważniejszych i najruchliwszych
arterii komunikacyjnych w tej części Krakowa. Przedstawiciele władz miasta,
miejskich instytucji i radni Dzielnicy X poinformowali licznie przybyłych mieszkańców, że prace rozpoczną się najprawdopodobniej w roku 2015 i potrwają około
dwóch lat. Zbudowana w ich wyniku
jezdnia o szerokości 7 metrów po obu
stronach otrzyma chodniki, których obecnie tak bardzo brakuje. Jak stwierdził Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady
m. Krakowa, koszty modernizacji ul. Myślenickiej szacuje się na ponad 20 mln
zł. Historię tej dawno planowanej inwestycji przypomniał Andrzej Jończyk, radny Dzielnicy X. Towarzyszące jej trudne
do przezwyciężenia przeszkody formalno–prawne omówiła szczegółowo Maria Kolińska, dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu m. Krakowa. Krzysztof Migdał,
zastępca dyrektora ds. inwestycji Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wyjaśnił, w jaki sposób udało się
sprawić, by równolegle z dokonywaniem
podziałów hipotecznych gruntów można
było uzyskiwać pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia
robót modernizacyjnych. W gorącej dyskusji poruszano kwestię wysokości odszkodowań za część prywatnych działek,
których przejęcie warunkuje przebudowę ul. Myślenickiej, a także problemy

Tak
to widzę...

2 3 . 0 4 . Sesja Rady Dzielnicy X. Radni
zaopiniowali pozytywnie budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami i parkingiem podziemnym na kilku
działkach w Jugowicach, pod warunkiem utrzymania zjazdów z ul. Armii Kraków i ul. Kierzkowskiego oraz wykonania
przebudowy przylegających odcinków wyżej wymienionych ulic. Jednocześnie skierowali wniosek do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu m. Krakowa, by
nie wydawano zgody na prowadzenie
w nowych budynkach usług uciążliwych
dla mieszkańców, np. warsztatów samochodowych. Podczas tej sesji radni podjęli również uchwałę z wnioskiem do prezydenta Krakowa o wydłużenie trasy linii
autobusu MPK numer 204 o odcinek:
skrzyżowanie Podmokła/Herberta – przystanek Swoszowice Autostrada NŻ – nawrót na rondzie – przystanek Swoszowice
Autostrada NŻ – Myślenicka NŻ.

4 . 0 5 . We Włoszech rozpoczął się je-

FOT. „DZIESIĄTKA”

den z największych dorocznych wyścigów
kolarskich – Giro d’Italia. Wśród 207 jego
uczestników jest trzech Polaków, w tym 23–
letni Rafał Majka, wychowanek WLKS Krakus ze Swoszowic. Od lutego 2011 r. Rafał
jeździ w zawodowej duńskiej grupie Saxo–
Bank. W Giro jest liderem ekipy Saxo–Tinkoff. Zdaniem fachowców, Rafał Majka ma
wielkie szanse na zwycięstwo w rywalizacji
młodzieżowców i na bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy. Trasa tegorocznego Giro d’Italia liczy łącznie
3454 km. Podzielony na 21 etapów wyścig
zakończy się 26 maja w Brescii.

Na okładce: W przyszłym roku powinna
zacząć się budowa dwóch nowych odcinków ulic, które bardzo ułatwią życie zmotoryzowanym mieszkańcom osiedla przy
ul. Mieczykowej.
Fot. „Dziesiątka”

Szanowni Państwo,
Nareszcie nadeszła prawdziwie
wiosenna aura, a wraz z nią bardziej
optymistyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Kraków ma
również realne, bardzo wymierne podstawy do optymizmu. Jako przewodniczący Rady Miasta Krakowa swą
uwagę skupiam na zagadnieniach
miejskich, a tu częstokroć kluczem
do rozwiązania problemów są finanse.
Dziś mogę stwierdzić, iż są pierwsze
oznaki poprawy sytuacji krakowskiego budżetu. To efekt trudnych, czasem niepopularnych, ale koniecznych
decyzji, które zostały podjęte przez
RMK w ostatnich miesiącach. Jestem
przekonany, że przeprowadzone reformy miejskich finansów, a także akcja
Płać Podatki w Krakowie, już wkrótce
zaowocują jakże potrzebnymi inwestycjami np. w infrastrukturę drogową, w bazę edukacyjną czy też w komunikację miejską. Podjęliśmy też
działania proekologiczne – rozpoczęliśmy walkę z krakowskim smogiem
oraz inwestujemy w tereny zielone.
Chcemy podnieść jakość życia
w naszym mieście – konsekwentnie
to robimy i będziemy robić nadal!
Z poważaniem,

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1800 egz. bezpłatnych
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Po pierwsze: Kliny
Dziesiątka: – W 21–osobowej Radzie Dzielnicy X, Kliny mają aż siedmiu przedstawicieli, w tym przewodniczącego, członka zarządu i szefów kilku ważnych komisji. To bardzo mocna reprezentacja. Jak jej liczebność i skład przekładają się na korzyści dla mieszkańców tej części
Krakowa?
Maciej Nazimek: – Przede wszystkim w postaci kwot,
przeznaczanych na inwestycje na Klinach. To właśnie tutaj wydajemy najwięcej pieniędzy z dzielnicowego budżetu. Stosownie do wielkości osiedla, liczby mieszkańców
i potrzeb.
– Minęła już połowa obecnej kadencji samorządu. Jakie trwałe ślady
pozostawił ten okres na Klinach?
– Na początku kadencji zaproponowałem kumulowanie środków na kilku głównych zadaniach – pozwoliło
to na realizację naprawdę dużych inwestycji. Jako priorytety naszych działań wskazałem sprawy najważniejsze dla mieszkańców, czyli infrastrukturę drogową i edukację. Pozostali radni z Klinów poparli moje propozycje
i dziś mamy widoczne dookoła nas efekty takiej strategii.
Przy Szkole Podstawowej nr 97 na ul. Judyma powstało zatem nowoczesne boisko sportowe i kolorowy plac do zabaw
ruchowych i rekreacji. Całkowicie wymieniliśmy nawierzchnię jezdni ul. Borkowskiej, która otrzymała podwójną warstwę asfaltu i specjalną, wzmacniającą siatkę. Takie rozwiązanie powinno na długo zażegnać problem wypadających
tu każdej wiosny dziur. Nowy asfalt został położony również
na części ulicy Zawiszy. Uporządkowaliśmy otoczenie centrum Klinów u zbiegu ulic Zawiszy i Fortecznej – po wykonaniu z prawdziwego zdarzenia miejsc postojowych i chodników to miejsce nabrało wreszcie cywilizowanego wyglądu.
Zmodernizowana została ul. Homolacsa, kosztem 1,1 mln
zł pozyskanych wprost z budżetu miasta. To tylko niektóre
z długiej listy zrealizowanych przedsięwzięć.
Podsumowując: udało nam się przez dwa lata zrobić dla
Klinów więcej niż naszym poprzednikom przez lat dwadzieścia. Warto dodać, że pod względem nakładów na inwestycje Dzielnica X jest liderem wśród wszystkich osiemnastu
dzielnic Krakowa! Jesteśmy liderem także pod względem
oszczędności – nasze biuro prowadzimy najtaniej, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy na sfinansowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów SP 97.
Cieszą się one olbrzymim zainteresowaniem.
– Na co Kliny mogą liczyć w tym roku?
– W Szkole Podstawowej nr 97 powstanie harcówka,
dzięki czemu tamtejsi harcerze będą mieli gdzie spotykać
się na zbiórkach. Dofinansowujemy wykonanie placu zabaw przy SP 97, powstającego w ramach programu „Radosna Szkoła”. Remontowane są chodniki przy ul. Fortecznej.
Rozpoczniemy budowę kanalizacji opadowej na ul. Narvik. Kontynuujemy działania związane z rewitalizacją fortu
położonego u wylotu ul. Borkowskiej. Sporządzona zostanie dokumentacja budowy nowej ulicy, ułatwiającej wyjazd
z osiedla przy ul. Mieczykowej. Sama budowa zaplanowana jest na przyszły rok. Wykonanie tej inwestycji będzie

FOT. „DZIESIĄTKA”

– W ciągu dwóch lat zrobiliśmy więcej, niż nasi poprzednicy przez dwadzieścia
– mówi MACIEJ NAZIMEK, radny z Klinów, przewodniczący Rady Dzielnicy X

spełnieniem jednej z moich obietnic wyborczych. W pobliżu
pętli autobusowej powstaną dwa place do gry w piłkę nożną
– bezpieczne dla dzieci i nieuciążliwe dla okolicznych mieszkańców, co powinno w dużym stopniu rozwiązać problem
braku miejsca do zabawy.
Na koniec coś, co jest szczególnie mi bliskie i czemu
poświęciłem dużo serca i starań... Miło mi poinformować,
że po wakacjach rozpocznie działalność Klub Kultury Kliny
(KKK). Mam nadzieję, że dzięki KKK nasze osiedle uniknie przekształcenia się w wielką sypialnię a mieszkańcy zyskają ośrodek pomocny do integracji naszej społeczności.
Pragnę serdecznie podziękować ks. Janowi Jarco, proboszczowi parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego,
który zgodził się udostępnić klubowi (będącemu jednostką
Domu Kultury Podgórze) część pomieszczeń (przyziemie)
w Domu Parafialnym przy nowym kościele na Klinach – Zaciszu. Trzeba jasno postawić sprawę – w najbliższych latach
nie ma najmniejszych szans na budowę siedziby dla instytucji kulturalnej, więc bez przychylności parafii klub na Klinach z pewnością nie mógłby powstać.
– Czy Dzielnica X odczuwa skutki kryzysu finansowego, który dotknął
Kraków jako miasto i gminę?
– Nie, choć brzmi to trochę dziwnie. Chciałbym tu podkreślić doskonałe relacje, które łączą nas z Radą Miasta
Krakowa. Bez tej bliskiej współpracy oraz osobistego zaangażowania przewodniczącego RMK Bogusława Kośmidera
znacznie trudniej byłoby pozyskać środki finansowe na budowę ulicy wyprowadzającej ruch z osiedla przy Mieczykowej i na KKK. Nie narzekamy, nie rozkładamy bezradnie
rąk, lecz aktywnie szukamy pieniędzy dla dzielnicy.
– Kiedy rozpocznie się oczekiwany od dawna remont ul. Fortecznej?
– W przyszłym roku. Jego zakres będzie podobny, jak
w przypadku ul. Borkowskiej i obejmie odcinek ul. Fortecznej
od skrzyżowania z ul. Borkowską do centrum handlowego.
Niestety, nie mam dobrych wiadomości, jeśli chodzi o odcinek
prowadzący w kierunku hotelu i wylotu do ul. Zakopiańskiej.
Dokończenie na str. 5
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Zaproszenie na zbiórki
Finansowany przez Radę Dzielnicy X remont harcówki w Szkole Podstawowej nr 97
to największa tegoroczna inwestycja w krakowskim harcerstwie

W jednym z pomieszczeń przyszłej harcówki na razie znajduje się
magazyn różności

są niezbędne. Znamienne, że w czasie, gdy przy SP 97 istniała harcówka,
było tam 70–80 harcerzy. Gdy została zamknięta, liczba ta systematycznie spadała – mówi harcmistrz Paweł
Grabka, komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP.
W poprzednich latach dzięki pomocy reprezentujących Kliny radnych Dzielnicy X i za pieniądze
z dzielnicowego budżetu zostało wykonane odwodnienie i zewnętrzna izolacja budynku szkoły przy ul. Judyma.
Pozwoliło to pomyśleć o odnowieniu
harcówki. W tegorocznym budżecie
Rada Dzielnicy X przeznaczyła na ten
cel 37 000 zł. Wyposażenie przeznaczonych dla harcerzy pomieszczeń pozostanie w gestii ZHP.
– Chcemy zrobić tu porządny remont, raz a dobrze. Kompleksową adaptację pomieszczeń, zgodnie
ze wszystkimi wymogami. Obecnie
przygotowywany jest projekt. Planujemy, że harcówka zacznie działać we

wrześniu, wraz z początkiem nowego
roku szkolnego – deklaruje Maria Madej, dyrektor SP 97.
To nie jedyna inwestycja realizowana w tym roku w tej szkole. W niezagospodarowanej dotychczas części
jej otoczenia powstanie plac zabaw
dla najmłodszych uczniów. Zostanie
on urządzony w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”, jednak
przy poważnym wsparciu finansowym
Rady Dzielnicy X (50 000 zł). Zlokalizowane na powierzchni około 600 m kw.
drabinki, drążki, przeplotnie, pomosty,
zjeżdżalnie, huśtawki, równoważnie
– w otoczeniu zieleni, na bezpiecznym
podłożu – będą uzupełnieniem ufundowanego w ubiegłym roku ze środków
Dzielnicy X przyszkolnego nowoczesnego, kolorowego placu do ćwiczeń
ruchowych i rekreacji. Przypomnijmy,
że w 2012 r. oddano tu do użytku również zbudowane za dzielnicowe pieniądze nowe boisko piłkarskie.
(R)

ZDJĘCIA „DZIESIĄTKA”

Na drzwiach prowadzących do piwnic Szkoły Podstawowej nr 97 wisi jeszcze kartka z wypisanym przez Szczep
„Preria” zaproszeniem na harcerskie zbiórki. W przeszłości mieściła
się tu harcówka, urządzona własnym
sumptem przez Związek Harcerstwa
Polskiego. Niestety, ulewne deszcze
powodowały zalewanie tej części budynku. Woda zdewastowała piwnice, zalęgła się wilgoć i pomieszczenia
te musiały zostać wyłączone z użytkowania. Od ponad trzech lat harcerze i zuchy z drużyn działających przy
podstawówce na Klinach muszą spotykać się w zwykłych klasach i w szkolnej stołówce. Każdy, kto kiedykolwiek nosił harcerski mundurek wie,
że to nie to samo...
– Klasy kojarzą się z nauką, lekcjami. W harcówkach, z ich charakterem, nieco tajemniczą aurą, nastrojem
przygody, łatwiej jest nam realizować
program. Takie miejsca przyciągają dzieci i młodzież do harcerstwa,

Szczep „Preria” zaprasza...

Nowy plac zabaw będzie uzupełnieniem tego już istniejącego

Szkoła Podstawowa nr 97 ma od ubiegłego roku nowe boisko piłkarskie
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Będzie klub kultury!
Jedno

Po pierwsze:
Kliny

z udostępnionych
przez ks. Jana

Dokończenie ze str. 3

Jarco pomieszczeń,
w których będzie
działał Klub
Kultury Kliny
ZDJĘCIA „DZIESIĄTKA”

Nareszcie! Tak można najkrócej
skomentować informację, że na Klinach powstanie klub kultury. Stanie
się tak dzięki inicjatywie przewodniczącego Rady Dzielnicy X Macieja Nazimka oraz przychylności Rady
Miasta Krakowa, a przede wszystkim dzięki życzliwości i gościnności
księdza Jana Jarco, proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego na Klinach–Zaciszu, który
zgodził się udostępnić (bez naliczania
czynszu) część przyziemi Domu Parafialnego przy nowo zbudowanym
kościele. To właśnie tam klub będzie
miał swoją siedzibę.
– Bardzo się cieszę, że w tak trudnych czasach udało się wygospodarować w budżecie miasta środki na urządzenie klubu na Klinach. Będzie
to jedyna w tym roku nowa tego typu
placówka kulturalna w Krakowie. Mam
nadzieję, że spotka się z dobrym przyjęciem mieszkańców – mówi Marta Perucka–Tytko, dyrektor Domu Kultury
Podgórze (Klub Kultury Kliny będzie
jego filią, oficjalnie – jedną z jednostek
organizacyjnych).

Zainteresowanie jest pewne, o czym
świadczą już pierwsze reakcje na zapowiedź otwarcia KKK.
– To świetna wiadomość! Bardzo potrzebujemy takiego miejsca na Klinach,
gdzie mieszka wiele rodzin z dziećmi.
Niektórzy wożą swoje pociechy do DK
Solvay albo do CK Ruczaj, co oczywiście wiąże się z wieloma niedogodnościami. Warto mieć blisko instytucję
kultury. Sama też mam nadzieję skorzystać z oferty KKK, bo mając pod opieką
dwóch synów nie mogę jeździć na zajęcia daleko od domu – cieszy się Dorota
Smoleń, mieszkanka osiedla Pod Fortem.
Klub Kultury Kliny rozpocznie
działalność po wakacjach, ale już teraz
przygotowywana jest jego oferta programowa. Chcielibyśmy w możliwie
jak największym stopniu dopasować
ją do oczekiwań mieszkańców. Dlatego
wraz z tym numerem „Dziesiątki” rozprowadzana jest ankieta, której wyniki
pomogą osiągnąć wspomniany cel. Ankiecie towarzyszy mały plebiscyt – prosimy o wskazanie najładniejszego, Państwa zdaniem, znaku graficznego, który
(AR)
stanie się logo KKK.

Klub Kultury Kliny będzie funkcjonował
przy ul. Biskupa Albina Małysiaka. Taką
nazwę nadano niedawno przedłużeniu
ul. Komuny Paryskiej.
Biskup Małysiak był nie tylko kapłanem,
wybitną postacią Kościoła katolickiego. W okresie okupacji, jako wikariusz
w Zembrzycach, prowadził „dożywialnię”
dla dzieci i osób wysiedlonych. W ramach
tajnego nauczania udzielał lekcji łaciny, religii i... gimnastyki. Wraz z siostrą szarytką,
Bronisławą Wilemską, uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej, za co
został uhonorowany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem „Sprawiedliwego
wśród narodów świata”. W 2005 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Krakowa.
Od 1970 r. Albin Małysiak był biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej.
(R)
W 1993 r. przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 16 lipca 2011 r.

Poszerzenie jego pierwszej, newralgicznej, bardzo wąskiej części wymagałoby ingerencji w prywatne działki (nie
ma na to zgody ich właścicieli) oraz dużych wydatków na wykup gruntów. Jest
to obecnie nierealne.
– Jakie są szanse na budowę nowej szkoły
na Klinach? Mówi się o tym od lat...
– To inwestycja zdecydowanie przekraczająca możliwości rady dzielnicy.
Już dawno wnioskowaliśmy o jej realizację do władz miasta. Urząd Miasta
Krakowa stoi jednak na stanowisku,
że nowa szkoła jest niepotrzebna, gdyż
potrzeby oświatowe Klinów zaspokaja
placówka przy ul. Judyma.
– Mieszkańców niepokoi i zastanawia sytuacja na Orliku przy ul. Fortecznej...
– Moją rolą było przede wszystkim
sprawienie, by Orlik powstał na Klinach, a nie na innym osiedlu. Oczywiście wielokrotnie interweniowałem
w sprawie nieprawidłowości na Orliku, również u Prezydenta Krakowa.
Administratorem obiektu jest Zarząd
Infrastruktury Sportowej (ZIS), agenda miejska. Mam wiele zastrzeżeń
do funkcjonowania tej instytucji. Niestety, w działaniach ZIS–u trudno dostrzec dobrą wolę.
– Co z zapowiadanym zjednoczeniem Klinów,
podzielonych obecnie między dwie dzielnice,
X i VIII?
– Cały czas zabiegamy o przyłączenie do Dzielnicy X terenów, leżących
na zachód od pętli autobusowej. Powinno to nastąpić pod koniec przyszłego roku, przy wyborach, wraz z początkiem nowej kadencji samorządu.
Rozmawiał: ADAM RYMONT

MACIEJ NAZIMEK
przewodniczący Rady Dzielnicy X,
dyżuruje w jej siedzibie
przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5
w pierwszy wtorek każdego miesiąca
w godz. 17.00 – 19.00
(prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
chęci spotkania w sekretariacie Rady,
nr tel. 12 264 92 01)
maciejnazimek@op.pl
oraz
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Został zbudowany w latach 1882–
86 jako część Twierdzy Kraków, której zadaniem, w obliczu spodziewanego konfliktu z Rosją, było blokowanie
kierunku natarcia od strony Warszawy i zamykanie w ten sposób drogi
na Wiedeń. Miał bronić traktu wiedeńskiego, czyli dzisiejszej „zakopianki”. Gdy 6 grudnia 1914 r. wojska rosyjskie zaatakowały Kraków od strony
Wieliczki, stoczył artyleryjski bój z bateriami przeciwnika. 26 grudnia 1944 r.
na jego przedpolu szczęśliwie wylądował amerykański bombowiec B–17
„Candie”, uszkodzony podczas nalotu na niemieckie zakłady chemiczne
na Śląsku.
Dziś położony u wylotu ulicy Borkowskiej Fort 52 „Borek”, jedyny
w dawnej Twierdzy Kraków artyleryjski fort dwuwałowy z dwukondygnacyjnymi koszarami oraz nietypową, wolnostojącą kaponierą u wjazdu
na dziedziniec warowni, jest historyczną ciekawostką, prawdziwą gratką
dla miłośników zabytkowej architektury militarnej i największą atrakcją
turystyczną Klinów. Niestety, atrakcją bardzo zdewastowaną i zaniedbaną. Potężna budowla straszy pustymi
oczodołami okien w grubych ceglanych murach, wulgarnymi napisami
na ścianach, wciąż na nowo pojawiającymi się stosami śmieci...
Na szczęście dzięki staraniom Tadeusza Murzyna i innych radnych Dzielnicy X z Klinów jest szansa, że to się
zmieni. Nawiązanie współpracy z Politechniką Krakowską zaowocowało

ZDJĘCIA „DZIESIĄTKA”

Jest szansa na ożywienie
dawnego fortu

– sporządzoną całkowicie bezpłatnie
– inwentaryzacją Fortu 52. Na tej podstawie Joanna Gonciarz, Artur Ziąbek
i Krzysztof Styrylski, studenci Wydziału Architektury PK, pracujący pod
kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki

i dr Jolanty Sroczyńskiej, wykonali niezwykle śmiały i powszechnie
chwalony projekt rewitalizacji fortu
i jego adaptacji do nowych celów. Była
to licencjacka praca dyplomowa przyszłych architektów.
Według koncepcji wspomnianej
trójki studentów poaustriacka budowla militarna miałaby pomieścić dom
kultury, nowoczesne centrum konferencyjne, muzeum oraz ośrodek rekreacji z basenem, siłownią, kompleksem
saun itp.
Zaletą takiego rozwiązania jest to,
że każda z wymienionych wyżej części
odnowionego fortu mogłaby powstać
i funkcjonować niezależnie, z udziałem innego gospodarza.
1 marca projekt rewitalizacji został uroczyście (i również za darmo)
przekazany władzom samorządowym
Krakowa i Dzielnicy X. Obecnie Rada
Dzielnicy X poszukuje inwestora lub
inwestorów, którzy podjęliby się realizacji wizji przedstawionej przez
Politechnikę Krakowską. Z dzielnicowego budżetu został sfinansowany
projekt (kosztem 18 400 zł) naprawy
dachu fortu. W wyniku starań radnego Tadeusza Murzyna na częściowy
remont tego dachu udało się pozyskać
200 000 zł ze Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa. Rada zabiega o utworzenie wokół fortu parku. Corocznie przeznacza pieniądze
na sprzątanie tego terenu, koszenie
trawy. Na ten rok przewidziano także
uporządkowanie zieleni wysokiej.
(AR)
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Komputerowa wizualizacja Fortu 52, odnowionego według koncepcji Joanny Gonciarz, Artura Ziąbka i Krzysztofa Styrylskiego;
więcej zdjęć można znaleźć na stronie internetowej www.dzielnica10.krakow.pl
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Mieczykowa bliżej świata
Rzeźbiarz Michał Korpal patronuje jednej z najdziwniejszych ulic
w Krakowie. Składa się ona z trzech
nie połączonych ze sobą komunikacyjnie odcinków. To znaczy przejść z jednego na drugi, a z drugiego na trzeci
można, ale przejechać, samochodem
– już nie. Cierpią na tym zmotoryzowani mieszkańcy Klinów. Ci z budynków
przy ul. Mieczykowej mają dodatkowy
kłopot – przez to, że środkowy odcinek ul. Korpala kończy się na skrzyżowaniu z ul. Krygowskiego, jest im
trudno wydostać się autem ze swojego osiedla. Jednak nawet przedłużenie
ul. Korpala w kierunku fortu nie załatwiłoby sprawy. Potrzebny jest jeszcze
łącznik między Mieczykową, a hipotetyczną nową Korpala.
I tak właśnie ma zostać rozwiązany układ komunikacyjny w tym rejonie. Nad jego szczegółami pracuje już krakowskie biuro projektów
PRO–BUD. Zgodnie ze wszelkimi
znakami na niebie i ziemi w przyszłym roku przygotowywany obecnie
projekt (ma być ukończony do listopada) zostanie zrealizowany. W budżecie miasta przeznaczono na tę inwestycję 2,2 mln zł.
Warto dodać, że sprawa budowy
drogi ruszyła ostro z miejsca dzięki
bliskiej współpracy Rady Dzielnicy
X z Radą Miasta Krakowa. Zespół roboczy, do którego należą przewodniczący R.Dz.X Maciej Nazimek, przewodniczący RMK Bogusław Kośmider
oraz przedstawiciele kierownictwa
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu, jak również Wydziału
Skarbu UMK, pracował nad tą inwestycją od połowy zeszłego roku.
Jak poinformował nas Rafał Matusik, szef PRO–BUD–u (skądinąd
mieszkaniec Klinów), planowane
przedsięwzięcie obejmuje:
rozbudowę ul. Korpala na długości około 160 metrów, w kierunku wschodnim, jako drogi lokalnej z jezdnią szerokości 6 metrów
i obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m;
rozbudowę ulicy Anny Szwed–
Śniadowskiej na długości ok. 120
m, od ul. Mieczykowej do nowego
odcinka ul. Korpala; będzie to droga dojazdowa z sześciometrowej

•

•

Tak właśnie mają przebiegać nowe odcinki ulic, łączących osiedle przy ul. Mieczykowej
z resztą świata. Źródło: PRO–BUD.

Gdy robiliśmy to zdjęcie, geodeci dokonywali pomiarów, niezbędnych do wykonania
projektu ul. Korpala i ul. Anny Szwed–Śniadowskiej

szerokości jezdnią i jednostronnym
ciągiem pieszym, składającym się
ze schodów terenowych i pochylni
dla osób niepełnosprawnych; jest
to konieczne ze względu na duże
nachylenie terenu (11 proc.; przepisy nie pozwalają na budowę standardowych chodników tam, gdzie
nachylenie przekracza 6 proc.);

• przebudowę skrzyżowania ul. Korpa•
•

la z ulicami Bartla i Krygowskiego;
budowę oświetlenia wzdłuż planowanych ulic;
budowę ich odwodnienia z odprowadzeniem wód do istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. Bartla oraz w ul.
Szwed–Śniadowskiej.
(R)

