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Głos

przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Kilka miesięcy temu
zapowiadałem utworzenie
Klubu Kultury Kliny,
Kliny wybudowanie
nowoczesnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 97
w ramach programu Radosna
Szkoła i zrekultywowanie terenu
w pobliżu pętli autobusowej przy
ul. Bartla na boiska do gry w piłkę.
piłkę
Dziś z radością mogę stwierdzić,
że wszystkie te zadania zostały
zrealizowane! Również zgodnie
z moimi zapowiedziami wykonany
został projekt nowej drogi wyjazdowej

WRZESIEŃ 2013

W Y D A R Z E N I A ( 2 4 . 0 6 . - 19 . 0 9 . )
4.07. Radni podczas sesji przyjęli wstępną listę
rankingową przyszłorocznych zadań z zakresu prac
remontowych w placówkach oświatowych na terenie
Dzielnicy X. Na czołowych miejscach znalazły się:
kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 134 w Opatkowicach, kontynuacja odwodnienia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego, wykonanie ekspertyzy, wzmocnienie ścian II
piętra i aneksu sportowego oraz usunięcie pęknięć
budynku Szkoły Podstawowej nr 97 na Klinach.
Na tej samej sesji przyjęto wniosek do prezydenta
Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego adaptacji pomieszczeń piwnicznych,
wykonanie odwodnienia, osuszenia muru i izolacji
budynku szkoły SP 97. Wniosek opiewa łącznie na
kwotę 137 000 zł, z czego 100 000 zł przypadałoby na rok 2014.
W ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa
„Bezpieczny Kraków” na 2014 r. radni postanowili
przeznaczyć 10 500 zł na doﬁnansowanie zakupu oznakowanych radiowozów dla VI Komisariatu
Policji oraz 1400 zł na kupno materiałów proﬁlaktycznych dla uczestników zajęć organizowanych
przez krakowską straż miejską.
28.08. Sesja Rady Dzielnicy X. Jej plonem był
m.in. wniosek do Rady m. Krakowa o nadanie nazwy Harcmistrzów Ady i Ryszarda Stefańskich ulicy na odcinku od ul. Fortecznej do Fortu Łapianka,
obecnie bezimiennej. Uzasadniając swój wniosek
radni przypomnieli, że w domu Ady i Ryszarda Stefańskich u wylotu ul. Fortecznej (ul. Zakopiańska
168) w latach 1945-1949 mieściła się Komenda
Hufca V ZHP Kraków - Borek Fałęcki, a na terenie

Fortu Łapianka, do którego prowadzi wspomniany
odcinek drogi, planowane jest utworzenie Muzeum Harcerstwa Polskiego.
2.09. Początek nowego roku szkolnego (o tym, jakie zmiany przynosi dla szkół z Dzielnicy X – na str. 3).
7.09. Konkurs skoków Grand Prix zakończył
trzydniowe obchody półwiecza istnienia sekcji jeździeckiej WLKS Krakus. Jubileusz uświetnili swoją
obecnością liczni goście, w tym byli sportowcy
(więcej o historii i teraźniejszości jeźdźców ze Swoszowic – w następnym numerze „Dziesiątki”).
8.09. Oﬁcjalne otwarcie Klubu Kultury Kliny,
placówki Domu Kultury „Podgórze”, która będzie
funkcjonowała w przyziemiu kościoła paraﬁalnego
pw. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. bpa Albina
Małysiaka 1 (o wspomnianej uroczystości i planach działania KKK piszemy szerzej na str. 4-6).
11.09. Podczas sesji Rady Dzielnicy X przyjęto
listę rankingową przewidzianych na przyszły rok
remontów dróg, chodników i oświetlenia. Na jej
szczycie znalazło się położenie dywaników asfaltowych na ul. Fortecznej, od ul. Borkowskiej do ul.
Zawiszy (wraz z remontem fragmentu chodnika),
oraz na ul. Opatkowickiej – od ul. Zakopiańskiej
do ul. Smoleńskiego. A dalej m.in. remont fragmentów chodnika wzdłuż ul. Borkowskiej i ul. Zagaje
na odcinku od ul. Pronaszków do ul. Wachholza.

Na okładce: uroczyste otwarcie Klubu Kultury Kliny
Fot. Przemek Walocha

z osiedla przy ul. Mieczykowej
(budowa - w 2014 r.) oraz trwa remont
fortu. Pomimo kryzysu miejskich
fortu
finansów Kliny zmieniają się na
lepsze i to w szybkim tempie. To efekt
stylu działań kierowanej przeze
mnie Rady Dzielnicy X – zgodnie
pracujemy, rozważnie gospodarujemy
dzielnicowym budżetem oraz
pozyskujemy duże środki finansowe
i poważnych partnerów.
Fot. Alicja Regiewicz

I tak będziemy działać nadal!

MACIEJ NAZIMEK
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY X
maciejnazimek@op.pl
Inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 134.
ORAZ

Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X, dyżuruje w jej siedzibie przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 w pierwszą środę każdego
miesiąca w godz. 17.00 - 20.00 (prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie chęci spotkania
w sekretariacie Rady, nr tel. 12 264 92 01)

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa, nakład 1800 egz. bezpłatnych
Adres redakcji: siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30-499 Kraków, tel. 12 264 92 01,
e-mail: dzielnica10@um.krakow.pl, www.dzielnica10.krakow.pl
Druk: Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i skracania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami. Nie odpowiadamy za treść
zewnętrznych ogłoszeń.
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Tak

Uczniowie wrócili do szkół
szkola. – Chcąc zapewnić najmłodszym
uczniom maksimum bezpieczeństwa
i spełnić oczekiwania rodziców, dla 6-latków przygotowaliśmy odrębną świetlicę,
ale dzieci nie są w niej izolowane, utrzymują więź z całą społecznością szkoły –
mówi dyr. Mariusz Wagiel.
W ZSO 35 działa bezpłatny Internet
(Wi-Fi) i elektroniczny dziennik, dzięki
któremu rodzice mają możliwość wglądu
w aktywność swoich dzieci, od obecności
na zajęciach, do ocen i uwag o zachowaniu.
O plac zabaw w ramach programu
„Radosna Szkoła” wzbogaci się wkrótce również Szkoła Podstawowa nr 134
w Opatkowicach. Jak informuje dyr.
Iwona Nosek, naukę w pierwszej klasie
rozpoczęło 20 uczniów, w tym 5 sześciolatków. Szkoła zamierza uczestniczyć
w licznych programach edukacyjnych,
działaniach profilaktycznych, innowacjach pedagogicznych itp. Uczniowie
będą mogli korzystać z bardzo bogatej
oferty zajęć pozalekcyjnych.
W Szkole Podstawowej nr 43 w Swoszowicach będzie uczyło się 342 uczniów,
w tym 64 pierwszoklasistów (20 z nich
to sześciolatki). W czasie wakacji po
raz pierwszy prowadzono akcję „Lato
w szkole”, w której brało udział 60 dzieci. Jak poinformowała dyr. Ewa Tomczyk, korzystając ze środków własnych
i pomocy rodziców zmodernizowano parking, wykonano chodnik z kostki brukowej do nowej świetlicy, doposażono sale
lekcyjne w pomoce dydaktyczne i meble,
dostosowano do potrzeb najmłodszych
kolejną salę lekcyjną.

Szanowni Państwo,
Nadchodzi jesień (oby piękna
i złota), a wraz z nią coraz dłuższe
i chłodne wieczory. Już wkrótce
rozpocznie się tzw. sezon grzewczy
i ze zdwojoną siłą powróci problem
krakowskiego smogu.
Skutki zanieczyszczenia powietrza
są w Krakowie szczególnie mocno
odczuwalne z uwagi na niekorzystne,
nieckowate położenie naszego miasta.
Ekologia i zdrowy tryb życia nie mogą
pozostać jedynie pustymi hasłami.
Dlatego Rada Miasta Krakowa
podjęła kroki zmierzające do
rozwiązania tego jakże szkodliwego
dla nas wszystkich problemu.
W ramach działań „antysmogowych”
będę konsekwentnie walczyć
o likwidację w Krakowie pieców
opalanych węglem i zastąpienie
ich piecami zasilanymi paliwami
ekologicznymi. Na likwidację
niskiej emisji pozyskaliśmy kolejne
środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Ruszył
program osłonowy, mający pomóc
właścicielom pieców węglowych refundacja kosztów zmiany sposobu
wytwarzania ciepła.
Problem smogu w Krakowie
trzeba skutecznie rozwiązać, bo
jak wszyscy wiemy zdrowie jest
najważniejsze!
Z poważaniem,

Fot. „Dziesiątka”

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektorów publicznych szkół z terenu
Dzielnicy X jak zwykle poprosiliśmy
o krótkie meldunki na temat aktualnych
wydarzeń w ich placówkach.
Jak poinformowała nas dyr. Maria
Madej, w Szkole Podstawowej nr 97 na
Klinach rozpoczęło naukę 716 uczniów,
wśród nich 128 piewszoklasistów. Jedną
z klas tworzą wyłącznie sześciolatki (25
dzieci). Piętnaścioro pozostałych 6-latków będzie uczęszczać, zgodnie z decyzją
ich rodziców, do klas z dziećmi 7-letnimi.
W okresie wakacji m.in. wykonano
ogrodzenie części terenu szkoły od strony południowej, podłącze wodociągowe
do podlewania boiska (nie trzeba będzie
płacić za ścieki), wyremontowano po zalaniu pomieszczenia kuchni i stołówki.
Trwały też prace przy budowie placu zabaw, powstającego w ramach programu
„Radosna Szkoła” (połowa środków na
ten cel pochodzi z budżetu Rady Dzielnicy X). Z Urzędu m. Krakowa i od rodziców pozyskano 12 000 zł na unowocześnienie pracowni komputerowej.
Rozpoczęła działalność przekształcona stołówka. Gotują byłe pracownice
kuchni, zatrudnione przez ajenta. Otwarto kącik zdrowego żywienia.
Kulminacyjnym punktem uroczystego powitania nowego roku szkolnego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
35 we Wróblowicach był II Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyło niemal
300 rodzin. Do ZSO 35 uczęszcza 604
uczniów, w tym 198 do gimnazjum, 256
do szkoły podstawowej, a 150 do przed-

to widzę…

Prace przy budowie placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w SP 97 na Klinach.

BOGUSŁAW KOŚMIDER
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA
boguslaw.kosmider@gmail.com

www.kosmider.krakow.pl
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Kliny mają klub kultury!
placówka Domu Kultury „Podgórze”,
powstała z inicjatywy przewodniczącego Rady Dzielnicy X Macieja Nazimka,
przy wydatnym wsparciu przewodniczącego Rady m. Krakowa Bogusława Kośmidera i zaangażowaniu dyrektora DK
„Podgórze” Marty Peruckiej-Tytko.
Uroczystego otwarcia KKK, odsłaniając jego „firmowy” baner, dokonali, obok
B. Kośmidera i M. Nazimka, Katarzyna
Olesiak, wicedyrektor Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu m.
Krakowa oraz ks. Jan Jarco, proboszcz
Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego. To
właśnie dzięki przychylności tej parafii
w pomieszczeniach w przyziemiu kościoła na Klinach-Zaciszu będzie funkcjono-

wać klub (co szczególnie cenne: bez naliczania czynszu, tylko za zwrotem kosztów
ogrzewania, energii elektrycznej itp.).
– Działalność kulturalna w podziemiach kościołów ma w Polsce chlubną
i bynajmniej nie odległą tradycję. Dziś
na szczęście nie musimy się ukrywać,
jednym jednak chcielibyśmy nawiązać
do tamtych czasów, mianowicie wysokim poziomem naszych kierowanych do
mieszkańców propozycji – mówił podczas uroczystości otwarcia KKK jego
kierownik, Adam Rymont.
I on, w przeszłości wydawca i redaktor czasopisma „Nasze Kliny”, i drugi
pracownik klubu, Artur Bienia, znany
jako dyrygent parafialnego chóru, są od

Fot. Przemek Walocha

Na Klinach jest publiczna szkoła podstawowa, ładny park, są kościoły, przedszkola, boiska sportowe, sklepy, apteki,
poczta, bank i bankomaty, przychodnia
zdrowia, różnego rodzaju punkty usługowe. Dociera tutaj komunikacja miejska.
Można, nigdzie nie wyjeżdżając, wybrać się
na pizzę albo i schabowego z frytkami, wypić kawę, naprawić samochód, nauczyć się
języka angielskiego. Jednak ta zamieszkała
już przez około 10 tys. osób część Krakowa
pozostawała dotychczas pustynią kulturalną. Na szczęście i to się teraz zmienia…
8 września w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości oficjalnie rozpoczął swoją
działalność Klub Kultury Kliny (KKK),

Inauguracyjną imprezę poprowadził Waldemar Domański, radny Dz

Fot. Robert Springwald

Nożyczki poszły w ruch i Klub Kultury Kliny został oﬁcjalnie otwarty

Po zakończeniu części oﬁcjalnej zaśpiewała Dominika Dudała, mieszkanka Klinów

Były wspólne tańce…
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Fot. Robert Springwald

Kierownikiem KKK został Adam Rymont, od 19 lat
mieszkaniec Klinów, wieloletni dziennikarz „Echa
Krakowa” i „Dziennika Polskiego”, wydawca
Drzwi Klubu Kultury Klinem są otwarte dla wszyst-

dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana

kich spragnionych możliwości miłego i ciekawego

Pawła II w Krakowie.

spędzania wolnego czasu

Największą klubową salę wypełnili mieszkańcy Klinów i zaproszeni goście

Fot. Przemek Walocha

Fot. Robert Springwald

dny Dzielnicy X i dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki

Fot. Przemek Walocha

i redaktor czasopisma „Nasze Kliny”, wykładowca

Fot. Przemek Walocha

wielu lat mieszkańcami Klinów, mocno
związanymi z lokalną społecznością.
Po oficjalnym otwarciu KKK mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą klubu,
kierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych oraz seniorów.
W czynny sposób: grając w szachy i tenisa stołowego, próbując swych sił w sztuce haftu koralikowego, tworzenia biżuterii, filcowania, korzystając z usług
zaimprowizowanego studia fotograficznego, rozmawiając z nauczycielami gry
na pianinie i gitarze. Były tańce, śpiewy,
wspólne rysowanie, rozwiązywanie kwizów z języka angielskiego…
Już widać, że Klub Kultury Kliny
będzie cieszył się dużym powodzeniem.
Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego
naboru i szeroko zakrojoną akcją informacyjną chęć uczestnictwa w jego zajęciach zadeklarowało ponad 100 osób!

Fot. Robert Springwald

WRZESIEŃ 2013

Można też było zagrać w ping ponga z byłą drużynową mistrzynią Polski, Magdaleną Brzezowską
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Klub Kultury Kliny zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
szkolenia z emisji głosu metodą MIX,
przydatne dla wszystkich, którzy muszą
dużo i głośno mówić (np. nauczycieli),
a nie chcą zdzierać sobie przy tym gardła.
Miłośnikom ruchu i dobrej zabawy
KKK proponuje grę w tenisa stołowego
pod kierunkiem Magdaleny Brzezowskiej, zawodniczki i trenerki (jak mówi
o sobie: „uśmiechniętej i cierpliwej”) tej
dyscypliny sportu, byłej drużynowej mistrzyni Polski.
W największej z sal będą odbywać się
także zajęcia z różnych form gimnastyki: pilates, aerobic, fitness, gimnastyka
usprawniająca dla seniorów itp.
Z ankiet rozprowadzanych wraz
z poprzednim wydaniem „Dziesiątki”
wynika, że bardzo dużym powodzeniem

Fot. Przemek Walocha

Oferta Klubu Kultury Kliny, tak jak
innych podobnych placówek, skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, ale
coś dla siebie znajdą tu osoby w każdym
wieku - także dorośli i... bardzo dorośli,
czyli seniorzy.
Zajęcia będą odbywały się w trzech
salach, z których największa ma ponad
120 metrów kw. powierzchni i jest wyposażona w estradę, dobrej klasy pianino,
profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. To świetne miejsce na organizację
koncertów, spektakli i innych imprez
z udziałem większej liczby uczestników,
jak również na zajęcia ruchowe. Klub
nawiązał współpracę z jedną z renomowanych krakowskich szkół tańca i zaprasza na kursy tańca towarzyskiego dla do-

Po uroczystości otwarcia klubu można było zapoznać się z jego ofertą.

rosłych, hip hop dla młodzieży i tzw. mix
taneczny dla najmłodszych - połączenie
różnych stylów tańca, dzięki któremu
każde dziecko będzie mogło dać upust
swojej energii.
Zajęcia wokalne w KKK poprowadzi
Dominika Dudała, młoda i pełna zapału
mieszkanka Klinów, absolwentka Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, studentka kierunku Animacja
Społeczno-Kulturalna na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Zaprasza ona również na

powinny cieszyć się zajęcia plastyczne.
Poprowadzi je Marta Graff-Warburton,
absolwentka krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, wciąż czynna artystka,
a jednocześnie osoba o dużym doświadczeniu w pracy edukacyjnej z dziećmi.
W bardzo funkcjonalnej sali nr 1 planowane są także warsztaty z rękodzieła
artystycznego: tworzenia biżuterii, haftu koralikowego, filcowania, decoupage,
recykling artu itp. Tu także będzie miał
swoją siedzibę klub szachowy. Na naukę

i doskonalenie tej królewskiej gry zaprasza jej znawca, Mariusz Stanaszek - doskonały szachista, instruktor i międzynarodowy sędzia.
Bardzo ciekawie zapowiadają się
adresowane do dzieci i dorosłych, początkujących i zaawansowanych, zajęcia
klubu fotograficznego, prowadzonego
przez Przemka Walochę, absolwenta Nowojorskiego Instytutu Fotografii, członka kolektywu fotograficznego Babel Images, współtwórcę społeczno-artystycznej
platformy projekt.ON.
Do KKK wpływa wiele pytań odnośnie nauki angielskiego. Otóż klub
zamiast klasycznego kursu tego języka,
z podręcznikami, zadaniami domowymi, żmudnym przebijaniem się przez
zawiłości gramatyki, proponuje udział
w zajęciach o nieco lżejszym, mniej formalnym, a zatem i mniej stresującym
charakterze, aczkolwiek prowadzonych
przez jak najbardziej kompetentną kadrę. Dla dzieci będą to gry i zabawy z językiem angielskim (przykładowe tematy:
kolory, ubranie, pogoda, rodzina, dom,
jedzenie, pory roku, wakacje, sport),
a dla dorosłych warsztaty tematyczno-konwersacyjne z udziałem native speakers lub, w przypadku początkujących,
tzw. Survival English. Partnerem KKK
jest tu szkoła Kliny English Courses.
Najmniejsza z klubowych sal przeznaczona jest głównie na indywidualne
lekcje gry na gitarze, pianinie i keyboardzie, prowadzone oczywiście przez
w pełni wykwalifikowanych nauczycieli,
przeważnie absolwentów wyższych szkół
muzycznych.
To oczywiście tylko część z propozycji Klubu Kultury Kliny. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.kkkliny.krakow.pl, na
klubowym profilu na Facebooku, a także
zasięgnąć języka bezpośrednio w biurze
KKK w przyziemiach kościoła parafialnego na Klinach-Zaciszu (ul. bpa Albina
Małysiaka 1), czynnym od poniedziałku
do piątku w godz. 13-21.
ADAM RYMONT
KIEROWNIK KLUBU KULTURY KLINY
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Dziewiętnastowieczny Fort 52 „Borek” u wylotu ul. Borkowskiej to z pewnością najciekawszy obiekt historyczny
na Klinach. Niestety, bardzo zaniedbany
i zdewastowany. Rada Dzielnicy X stara
się zmienić ten stan rzeczy. Pozyskała
do współpracy Politechnikę Krakowską
i Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa.
W nr 2/2013 „Dziesiątki” przedstawiliśmy niezwykle śmiały projekt rewitalizacji fortu i jego adaptacji do nowych celów,
wykonany – na podstawie sporządzonej
wcześniej inwentaryzacji – przez troje
studentów Wydziału Architektury i Urbanistyki PK, pracujących pod kierunkiem
prof. Andrzeja Kadłuczki i dr Jolanty Sro-

Fot. „Dziesiątka”

Fort dla ludzi

W poaustriackim dawnym Forcie 52 „Borek” trwa porządkowanie zieleni i remont dachu koszar

Fot. z arch. Wydziału Architektury PK

cy X porządkowanie zieleni - usuwane są
chaszcze, powalone drzewa, roślinność
porastająca zabytkowe mury. Prowadzony jest również remont kapitalny dachu
na dawnych koszarach, według projektu
wykonanego jeszcze w ubiegłym roku za
dzielnicowe pieniądze. Na same prace
remontowe Rada Dzielnicy X pozyskała
pieniądze z pozostającego w dyspozycji
SKOZK Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Jak mówi
Tadeusz Murzyn, radny Dzielnicy X, istnieje duża szansa, że w tym roku uda się
naprawić 2 spośród 11 segmentów dachu.
Warto dodać, że jest to remont docelowy,
uwzględniający przyszłe funkcje fortu.
Prezentacja na Klinach-Zaciszu

Fot. z arch. Wydziału Architektury PK

czyńskiej. Według tej koncepcji poaustriacka budowla militarna, otoczona parkiem
miejskim, miałaby pomieścić dom kultury, nowoczesne centrum konferencyjne,
muzeum oraz ośrodek rekreacji z basenem, siłownią, kompleksem saun itp. Cały
południowy odcinek Twierdzy Kraków zostałby przekształcony w park kulturowy.
28 czerwca wyróżniające się prace
studentów kierunku Architektura Krajobrazu, realizujących temat: „Rewaloryzacja i adaptacja krajobrazu warownego
Twierdzy Kraków - projekt zagospodarowania Fortu 52 Borek na ośrodek kultury oraz park publiczny”, zostały zaprezentowane w siedzibie małopolskiego
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Nazajutrz otwarto ukazującą je wystawę
w pomieszczeniu po dawnej kaplicy na
Klinach-Zaciszu.
Obecnie na terenie otaczającym Fort
52 trwa finansowane z budżetu Dzielni-

(R)

Jedna z prac studentów Politechniki Krakowskiej
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Przybyło miejsc postojowych

Fot. „Dziesiątka”

Na dzierżawionej dotychczas przez osoby prywatne gminnej działce przy ul. Kostrzewskiego powstał parking z piętnastoma miejscami postojowymi, oświetleniem, chodnikiem
i przejściem dla pieszych. Jego projekt kosztował 22 000 zł,
budowa – 134 000 zł. Całość kosztów pokryto z budżetu Dzielnicy X.
– Pierwsze, pisemne, prośby mieszkańców o wybudowanie
w tym miejscu ogólnodostępnego parkingu napływały już podczas poprzedniej kadencji Rady, teraz udało się je spełnić. Nie
ukrywam, że sam bardzo zaangażowałem się w tę sprawę –
mówi Wojciech Liszka, radny Dzielnicy X. – W pobliżu znajdują się przecież obiekty użyteczności publicznej: szkoła, kościół,
a Kliny z pewnością nie cierpią na nadmiar miejsc, w których
można bezpiecznie, nie przeszkadzając pieszym, zostawić samochód.
(R)

Ulica Narvik
bardziej
skanalizowana

Fot. „Dziesiątka”

Do końca listopada mają potrwać prace przy budowie kanalizacji deszczowej
na ul. Narvik, między ul. ul. Banachiewicza i Zawiszy. Na wspomnianym odcinku
(około 250 m długości) ulica ta otrzyma
również nową nawierzchnię. Położone
wcześniej chodniki w razie jakichkolwiek uszkodzeń zostaną przywrócone do
stanu poprzedniego. Wykonawcą robót
jest firma WANTA z Jordanowa. Przedsięwzięcie, którego koszt opiewa na 420
000 zł, finansuje w całości Dzielnica X.
(R)

Fot. „Dziesiątka”

Z myślą
o bezpieczeństwie
dzieci
Zamiast na pętli autobusowej, dzieci
z osiedla Pod Fortem, ul. Mieczykowej
i Klinów-Zacisza mogą bawić się na specjalnie przygotowanych dla nich bezpiecznych placach do gry w piłkę nożną,
które powstały, z inicjatywy i dzięki funduszom Rady Dzielnicy X, na pobliskim
gminnym terenie. Został on oczyszczony,
wyrównany i obsiany trawą. Dwa zazielenione już boiska, każde o wymiarach
10 na 22 metry, czekają na młodych sportowców.
(R)

