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Wydarzenia (16.11.2014 - 16.06. 2015)

przewodniczącego

Szanowni Państwo!
Dzięki Państwa głosom oddanym
podczas ubiegłorocznych, jesiennych
wyborów samorządowych, mam zaszczyt nadal reprezentować Państwa
jako radny Dzielnicy X. Serdecznie
Państwu dziękuję za poparcie mojej
osoby. Dołożę wszelkich starań, aby
Państwa nie zawieść. Również radni naszej dzielnicy obdarzyli mnie
zaufaniem, powierzając mi funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy X. Z tym większą satysfakcją
mogę stwierdzić, że wraz z pozostałymi radnymi z Klin kontynuujemy
starania na rzecz rozwoju naszego
osiedla. Właśnie ukończyliśmy remonty ulic Zawiszy (w centrum Klin)
i ul. Kadłubka (przy Orliku), a także budowę nowej drogi do os. przy ul.
Mieczykowej. Przygotowujemy budowę dwóch placów zabaw (na Klinach – Zaciszu oraz w Parku Maćka
i Doroty). Kontynuowana będzie rewitalizacja fortu - szybciej i kompleksowo, a przede wszystkim wybudowane zostanie przedszkole. Pieniądze
na te inwestycje są już pozyskane.
Wiele się na Klinach dzieje i wiele
będzie się dziać!
Z poważaniem,
Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl

16.11.2014. 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.
06.12.2014. 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.
16.12.2014. I sesja Rady Dzielnicy 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.
08.01.2105. 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.
27.01.2015. 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
Sportu - Andrzej Łatka, Komisja Pogromców
Bazgrołów - Waldemar Domański, Komisja
Rewizyjna - Agnieszka Pogoda-Tota.

10.02.2015. Sesja Rady Dzielnicy X.
Radni wybrali przewodniczących Komisji Planowania Przestrzennego - został
nim Bogusław Bania oraz Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego - tę funkcję pełni
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.”
07.05.2015. 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.
23.05.2015. Antoni Lewczuk zwyciężył
w rozgrywanych w Klubie Kultury Kliny II
Mistrzostwach Dzielnicy X w Szachach.
422 biegaczy uczestniczyło w III Biegu
Swoszowickim, prowadzącym przez malownicze tereny Dzielnicy X.
02.06.2015. Odbyła się uroczystość
wmurowania aktu erekcyjnego rozbudowy
Szkoły Podstawowej nr 43 w Swoszowicach.
7.06.2015. Dzień Otwarty Magistratu.
Dzielnicę X reprezentował radny Waldemar Domański, przewodniczący miejskiego Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów. Stanowisko Dzielnicy X było
tego dnia oblegane, bowiem każdy, kto zadeklarował pomoc przy likwidacji bazgrołów w Krakowie otrzymał koszulkę z limitowanej serii i mógł wykonać pamiątkowe
zdjęcie z wałkiem malarskim.
13.06.2015. Rozpoczęła się XVI Parafiada Swoszowice 2015.
14.06.2015. Odbył się II Piknik „Kliny dla
rodziny”, organizowany przez Klub Kultury
Kliny, Parafię pw. św. Rafała Kalinowskiego
i Radę Dzielnicy X.
16.06. Na obiektach Szkoły Podstawowej
nr 97 na Klinach rozpoczęły się V Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X.

„Dziesiątka”. Czasopismo Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa, nakład 2000 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
Redaktor prowadzący: Jakub Ciećkiewicz, tel. 601 80 79 75
Druk: Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków
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Światowe Dni Młodzieży w Dzielnicy X
Ustanowione
przez Jana Pawła II Światowe
Dni Młodzieży
- międzynarodowe spotkania
młodych ludzi z całego świata z Ojcem Świętym – które za rok odbędą się
w Krakowie, poza aspektem religijnym
przyniosą naszemu miastu i mieszkańcom wiele konkretnych korzyści. Biuro
Prasowe Urzędu Miasta Krakowa szacuje, że w dniach od 26 lipca do 31 lipca 2016, kiedy podejmiemy Papieża
Franciszka, w Krakowie przebywać będzie łącznie 5 milionów turystów (ok. 3
mln gości i 2 mln pielgrzymów). A relację z pobytu Ojca Świętego, transmitowaną przez czołowe media - na zasadach wiodącego wydarzenia - obejrzy
nie mniej niż 600 milionów telewidzów na całym świecie (tak było podczas ŚDM w Madrycie w 2011 roku!).
Beneficjentami będą oczywiście
właściciele lokali gastronomicznych,
kawiarni, hoteli i hosteli, kupcy i taksówkarze, zarobi komunikacja miejska,
muzea i przewodnicy po zabytkach
Krakowa. Trudno przecenić również
aspekt promocyjny ŚDM, który w perspektywie najbliższych lat z pewnością
przyczyni się do zwiększenia zainteresowania turystów naszym miastem.
Dla Komitetu Organizacyjnego
ŚDM przyjęcie pielgrzymów, to jednak
ogromne wyzwanie logistyczne. Aby
zakwaterować przybywającą młodzież
każdy dekanat, także dekanat Kraków
– Borek Fałęcki, na terenie którego
leży Dzielnica X, powinien zapewnić
kwatery dla 10-20 tysięcy uczestników
spotkania z Papieżem. W poprzednim numerze „Dziesiątki” pokazywaliśmy jak idą przygotowania w Opatkowicach, Kosocicach, Swoszowicach
i Wróblowicach. A jak jest u nas, na
Klinach?
Ks. Adam Kurdas, z parafii św.
Rafała Kalinowskiego, obejmującej swym zasięgiem Kliny Zacisze
oraz os. Pod Fortem i ul. Mieczykową, chciałby aby Kliny przyjęły 500 –
1000 młodych ludzi. Na razie otrzymał
zgłoszenia od 50 rodzin, które ofiarowują 150 miejsc noclegowych. (Zainteresowanym podajemy telefon Księdza: 784-015-320).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przy Parafii św. Jadwigi,
obejmującej tzw. stare Kliny - Pan Andrzej Jamróz (tel. 698 511 029) - odebrał dotychczas zgłoszenia od 15 rodzin, które mogą przyjąć 50 osób.
Aby rozwiać wątpliwości związane
z podejmowaniem uczestników ŚDM na prośbę Organizatorów - publikujemy otrzymane od nich informacje.
Jaką liczbę pielgrzymów może
przyjąć rodzina?
Prosimy o przyjęcie minimum
dwóch. Należy pamiętać, że będą to
osoby tej samej płci oraz, że wymagana powierzchnia noclegowa dla jednego pielgrzyma to 3 metry kwadratowe.
Czy gospodarz otrzyma informacje
dotyczące szczególnych wymagań pielgrzymów (choroby, alergie, diety etc.)?
Rodzina, przyjmująca pielgrzymów, powinna zagwarantować miejsce
noclegowe oraz możliwość skorzystania z łazienki/toalety. Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia. Osoby
z problemami zdrowotnymi (choroba
przewlekła, alergia) muszą się o siebie
zatroszczyć.
Od kogo rodzina otrzyma informacje, że zostaną u niej zakwaterowani
pielgrzymi?
Od przewodniczącego lub członka
Komitetu Parafialnego. Oni otrzymają informacje od Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 w momencie, kiedy
zarejestrowana grupa pielgrzymów zostanie przydzielona do konkretnej parafii, jako swojego miejsca zakwaterowania na okres pobytu w Krakowie.
Z którego miejsca rodzina odbierze
pielgrzymów?
Pielgrzymi, zostaną dowiezieni do
Kościoła w parafii, w której mają zostać zakwaterowani. Na miejscu członek Komitetu Parafialnego, odpowiedzialny za zakwaterowanie, przydzieli
poszczególne osoby do konkretnych rodzin. Z tego miejsca gospodarz odbierze pielgrzymów i zabierze na miejsce
noclegu.
W jakich godzinach pielgrzymi
będą przebywać u rodzin?
Będą przede wszystkim nocować.
Komitet Parafialny udostępni rodzinom przyjmującym pielgrzymów plan
ich pobytu w czasie ŚDM.
Dokończenie na stronie 4

Tak
to widzę...

Szanowni Państwo!
Po raz kolejny mam przyjemność gościć na łamach „Dziesiątki” pełniąc funkcję przewodniczącego Rady 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 Klinach. Skończona została budowa drogi do os.
przy ul. Mieczykowej, trwa wykonywanie projektu nowego przedszkola
oraz będzie przyspieszona rewitalizacja fortu. Kliny to bardzo intensywnie rozwijające się osiedle, przybywa
mieszkańców – dlatego rozbudujemy szkołę przy ul. Skośnej, do której
uczęszcza wielu uczniów z Klinów,
ale planujemy też budowę szkoły na
Klinach. W ciągu kilku najbliższych
lat, z miejskiego budżetu na inwestycje na Klinach, trafi kilkanaście milionów złotych. Jestem przekonany,
że we współpracy z dzielnicowymi
radnymi, zrealizujemy w tej kadencji dużo ważnych dla Państwa zadań.
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Nowa droga do ulicy Mieczykowej ukończona!

Wyboisty trakt
Koszt: 2 miliony złotych
Czas budowy: 11 miesięcy
Efekt:
Nowe skrzyżowanie
z ul. Bartla i ul. Krygowskiego
Nowa jezdnia: 380 metrów długości
Szerokość: 6 – 6,5 m
Chodniki: 2 metry szerokości

Pochylnie dla niepełnosprawnych
z uchwytami: 5
Uzbrojenie: oświetlenie ledowe,

Dokończenie ze strony 3

kanalizacja deszczowa
Czy rodzina powinna zorganizować
pielgrzymom czas wolny?
Nie.
Czy można zrezygnować z zadeklarowanego wcześniej przyjęcia
pielgrzymów?
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować Komitet Parafialny.
Czy można zadeklarować przyjęcie
osoby niepełnosprawnej?
Tak, o ile rodzina ma możliwość
zapewnienia odpowiednich warunków. W deklaracji należy umieścić informację dotyczącą rodzaju niepełnosprawności pielgrzyma, którego chce
się przyjąć.
Kto pokrywa ewentualne szkody?
Ewentualne szkody będą pokrywane ze środków Komitetu Organizacyjnego. W przypadku zaistnienia
szkody należy zgłosić ją do Komitetu
Parafialnego.
Czy dane osobowe pielgrzymów,
których przyjmie rodzina, będą udostępniane gospodarzom domu?
Nie. Rodziny nie otrzymują takich
informacji. Kontakt z przewodniczącym Komitetu Parafialnego utrzymywać będzie jedna osoba wydelegowana z zarejestrowanej grupy i to jej
dane kontaktowe zostaną przekazane
przewodniczącemu.
Gorąco zachęcamy do przyłączenia
się do prac wspierających organizację
ŚDM 2016 – to wielka promocja Krakowa, która przyniesie naszemu miastu
i pośrednio nam wszystkim prawdziwe korzyści.
Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
jest współorganizatorem
akcji promocyjnej ŚDM
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Przebudowa sieci: wodociągowej,
gazowej, teletechnicznej
Pod koniec czerwca mieszkańcy osiedla przy ul. Mieczykowej odetchnęli z ulgą. Odetchnął z ulgą Przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej
Nazimek. Otarł pot z czoła również
przedstawiciel firmy Maxam, która
w ciągu ostatniego roku przebudowała skrzyżowanie i zbudowała zupełnie nową ulicę (a właściwie dwie, bo
mówimy o odcinkach Anny Szwed–
Śniadowskiej i Korpala), łączącą ul.
Mieczykową z ul. Krygowskiego. Dla
postronnego czytelnika brzmi to może
zawile, ale zmotoryzowani mieszkańcy Klinów dobrze wiedzą, jakimi zawiłymi drogami dojeżdżali wcześniej do

domów i jak bardzo nowa inwestycja
im ulżyła. - Nowa droga bardzo znacząco poprawiła płynność ruchu w tej
części Klinów, obecnie lepiej skomunikowanych z resztą osiedla – mówi
Maciej Nazimek, który wraz z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa
Bogusławem Kośmiderem doprowadził do realizacji tego oczekiwanego
przez wszystkich przedsięwzięcia.
W pamięci Przewodniczącego
i mieszkańców pozostaje energiczny
przebieg prac jesienią ubiegłego roku:
30 robotników na placu budowy, 3 spychacze, 2 wózki widłowe pracujące bez
przerwy, tak, aby zdążyć z robotą przed
zimą. Potem zaczęły się jednak piętrzyć trudności…
Zanim o nich opowiemy, dodajmy,
że inwestycja jest - w skali osiedla poważna: zgodnie z projektem, wykonanym w ubiegłym roku przez Biuro
Projektów Drogowych Rafał Matusik,
nowa jezdnia ma około 380 m długości i 6–6,5–metrów szerokości. Otrzymała chodniki, schody (wymagane
przepisami ze względu na duże nachylenie terenu), pochylnie dla osób
niepełnosprawnych, nowoczesne
oświetlenie ledowe i kanalizację deszczową.Powstało też nowe skrzyżowanie
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się zmaterializowało. – Pamiętam były
Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej,
w piątek, o 17.30 mieli grać Polacy,
a my znajdujemy nagle niewybuch –
opowiada Wojciech Samoliński. Pocisk artyleryjski, prawdopodobnie
z moździerza, z czasów ostatniej wojny,
tkwił niezauważony pod płytą drogową. - Trzeba było przerwać pracę, zabezpieczyć teren, czekać na przybycie
policji i patrolu saperów.
Na szczęście polska reprezentacja
mecz wygrała.
- Wybudowanie tej ulicy, to wielkie osiągnięcie. Pozyskanie 2 mln zł
z budżetu miasta na inwestycję zlokalizowaną daleko od centrum, to duży
sukces. Budowa przebiegała różnie:
czasem szybciej, czasem wolniej, ale
najważniejszy jest końcowy efekt.
Pokonaliśmy wiele trudności. Za po-

Najpierw walcowanie podkładu...

z ul. ul. Bartla i Krygowskiego, co wymusiło przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej i teletechnicznej.
W pamięci wykonawcy, Pana Wojciecha Samolińskiego z firmy Maxam,
pozostają dziesiątki małych i wielkich
przeszkód, które musieli pokonać.
– Prace na gruncie ujawniły pierwszy
poważny problem: wszędzie w okolicy
leży glina, ziemia jest jak z plasteliny,
bardzo dobra pod cegielnię - śmieje się
wykonawca, ale deszczówka całymi
dniami stoi w wykopach. – Śledziliśmy
na bieżąco pogodę, szybko odkopywali i zakopywali kable, odpompowywali zalewy, trzeba było też zwiększyć
grubość podbudowy. To była pierwsza
trudność.
Najpoważniejsze zadanie polegało
na przebudowie skrzyżowania (ul. Bartla i ul. Krygowskiego), przenoszenie
hydrantów, gazu, prądu, wody, kanalizacji, tak, żeby jak najdłużej utrzymać
ruch na drodze. Pan Wojtek nazywa tę
część prac „polem minowym”. Dzięki
wysiłkom wykonawcy, przez plac budowy w ciągu 6 miesięcy robót jeździły autobusy, tylko przez 2 tygodnie
skrzyżowanie było zamknięte dla komunikacji miejskiej – wówczas jeździła po trasie zastępczej: ulicą Komuny
Paryskiej.
Kolejną przeszkodą do przezwyciężenia było podłączenie gazociągu
wysokoprężnego. Tylko jedna firma
w naszym regionie ma uprawnienia
do podłączenia sieci wysokiego ciśnienia, więc trzeba było czekać, aż wywiąże się z innych zobowiązań. Pojawiły
się także nieoczekiwane problemy.

... a potem asfaltowanie i jezdnia gotowa!

Roboty rozpoczęto od budowy kanalizacji opadowej przy ul. Szwed-Śniadowskiej, wykonawcy szli z pracami
pod górę, w stronę fortu. Gdy doszli do
Korpala i chcieli już łączyć krawężniki, właściciel działki, która została
przeznaczona decyzją administracyjną do wykupienia (tzw. ZRiD), postawił na granicy ulic 3 stalowe kontenery. Pojawili się wynajęci ochroniarze,
prace zostały spowolnione. Po długich
rozmowach ZIKiT odblokował drogę,
a spór znalazł finał w sądzie.
Była już zima, przyszły mrozy,
co także ograniczało prędkość pracy. Wtedy hasło „pole minowe” nagle

moc okazaną przy budowie drogi bardzo dziękuję Panu Bogusławowi Kośmiderowi Przewodniczącemu Rady
Miasta Krakowa - mówi Przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej Nazimek, duch sprawczy całego przedsięwzięcia. Teraz przed Kilnami ostatni
etap inwestycji – poszerzenie ul. Bartla. Rzecznik prasowy ZIKit-u Michał
Pyclik mówi, że dokumentacja przebudowy czeka już na uzyskanie decyzji
administracyjnej, w tym decyzji ZRiD,
pozwalającej przejąć teren i rozpocząć budowę, więc mieszkańcy Klinów
mogą spodziewać się wkrótce realizacji kolejnego drogowego udogodnienia.
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Piknik „Kliny dla rodziny”
Miało grzmieć - i na szczęście nie grzmiało. Miało padać - i nie padało. Miało być
mnóstwo atrakcji - i było! To właśnie bogaty program, jak również piękna, słoneczna pogoda sprawiły, że na doroczny
piknik „Kliny dla rodziny” licznie ściągnęli mieszkańcy nie tylko tej części Krakowa. Imprezę zorganizowały wspólnie
Klub Kultury Kliny, Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego oraz Rada Dzielnicy X,
z której budżetu sfinansowano znaczną
część wymienionych wyżej wydarzeń.
Największą klubową salę na długie godziny opanowali pingpongiści,

rozgrywający turniej tenisa stołowego. Plenerową część imprezy rozpoczął
blok przeznaczony dla najmłodszych:
spektakl Teatru Otwartego oraz zabawa
z „panem Jankiem”, czyli Janem Maciejczykiem, prowadzącym w KKK cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia taneczne dla przedszkolaków.
Gdy na estradzie szaleli tancerze,
zaczynało swoją pracę polowe atelier fotograficzne. Każdy chętny mógł
sprawdzić, czy rzeczywiście, zgodnie
z hasłem, „Na zdjęciu najlepiej wychodzi się z rodziną”. Znany krakowski fotograf i fotoreporter Piotr Kędzierski

wykonał ponad 75 grupowych portretów! Gdyby nie zmrok, byłoby ich
z pewnością jeszcze więcej.
Równie wielkim zainteresowaniem
cieszył się kolorowy plac zabaw oraz
warsztaty artystyczne dla dzieci pod
nazwą „My Indianie”, prowadzone
przez studentki wychowania plastycznego współpracującego z KKK Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (opieka pedagogiczna dr Mirosława
Moszkowicz). Na zielonej łące wyrosła
wioska kolorowych tipi a wśród uczestników pikniku zaczęło wkrótce przybywać małych postaci w pióropuszach
i ze stosownie pomalowanymi twarzami. Jednocześnie na pobliskim boisku
rozgrywany był zacięty mecz siatkarski Młodzież z Klinów - Reszta Świata.
Punktualnie o godzinie 17.15 rozpoczął się recital Hanki Wójciak. Artystka, która na piknik przyjechała wprost
z koncertu w Pradze, zaśpiewała zarówno piosenki ze swojej debiutanckiej płyty
„Znachorka”, jak i utwory premierowe.
Ostatnim punktem pikniku „Kliny
dla rodziny” był gorąco przyjęty koncert zespołu Gosia Markowska Band.
A właściwie przedostatnim, gdyż na
wielki finał organizatorzy przygotowali
niespodziankę: pokaz możliwości nowoczesnego oświetlenia efektowego. Przyprawiająca o ciarki na skórze muzyka,
dymy poprzecinane wiązkami światła
laserowego i roztańczone reflektory
stworzyły niezwykłe zaiste widowisko.
A grzmieć i lać zaczęło dopiero
w nocy…
- W tym roku nieco zmieniliśmy formułę pikniku: wszystkie atrakcje dla
dzieci były bezpłatne, a każdy chętny
mógł się poczęstować świeżutkim obwarzankiem krakowskim. Piknik się rozrasta, jest coraz ciekawszy - to wynik
współpracy klubu kultury, parafii oraz
radnych z Klinów - mówi Maciej Nazimek przewodniczący Rady Dzielnicy X.
Ksiądz Jan Jarco, proboszcz Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego dodaje, że piknik (bez alkoholu!) jest bardzo
zauważalnym i znaczącym działaniem
tworzącym wspólnotę na terenie naszego młodego osiedla. - Parafia z radością
współpracuje z Radą Dzielnicy X i Klubem Kultury Kliny, ponieważ współpraca Kościoła i instytucji samorządowych
służy dobru wszystkich mieszkańców.
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Przedstawiamy radnych z Klinów
Rozpoczęła się
nowa kadencja
samorządu.
Poniżej
przedstawiamy
radnych
reprezentujących
Kliny:

Agnieszka Pogoda – Tota,
radna drugiej kadencji. Reprezentuje część
północną Osiedla Kliny, gdzie ma wielu
znajomych (jeszcze z lat szkolnych). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek
Komisji Budżetowej, ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Infrastruktury i ds. Obiektów Zabytkowych. Ukończyła Wydział
Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W tej kadencji swoją uwagę chce skupić na poprawie infrastruktury
drogowej oraz rozbudowie placu zabaw
w Parku Maćka i Doroty, aby był bardziej
urozmaicony, bezpieczny i skierowany do
szerszej grupy wiekowej. Mężatka, mama
córki Oliwii.
Kontakt: agapogoda@autograf.pl

Tadeusz Murzyn, radny drugiej
kadencji. Reprezentuje mieszkańców
najstarszej części Klinów, ulic: Judyma,
Narwik i Fortecznej. Przewodniczący Komisji Infrastruktury i ds. Obiektów Zabytkowych, członek Komisji Rewizyjnej.
Inżynier budowlany, żonaty, ma dorosłe
dziecko.
Kontakt:tadeuszmurzyn@gmail.com

Wojciech Liszka, radny wybrany po
raz drugi, członek Zarządu Rady Dzielnicy X
i Komisji Budżetowej. Reprezentuje mieszkańców ulicy Fortecznej i południowej części Klinów. Jego priorytetem jest rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej na Klinach oraz
wspieranie inicjatyw związanych z poprawą sytuacji placówek oświatowych. Informatyk, ukończył Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się sportem,
fotografią i turystyką wysokogórską.
Kontakt: liszkawojciech@poczta.fm

Waldemar Domański, radny
drugiej kadencji. Politolog, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, pomysłodawca
i prowadzący krakowskie Lekcje Śpiewania
na Rynku Głównym, założyciel Towarzystwa Śpiewaczego oraz inicjator wielu akcji społecznych m.in.: Asocjacji Promotorów
Radosnego Ptaka, Pogromców Bazgrołów, Lokomotywy - Koalicji Kolei Galicyjskiej, akcji Narodowy Bar Mleczny oraz
projektu kulturalnego Opera Narodowa,
czyli Tramwaj zwany Polska. W przeszłości zrealizował kilkaset audycji muzycznych w Radiu Kraków oraz kilkanaście autorskich programów w TVP Katowice. Od
2015 roku Przewodniczący Miejskiego Zespołu D/s Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie. W Radzie Dzielnicy - Przewodniczący
Komisji Pogromców Bazgrołów oraz członek
Komisji Kultury. Reprezentuje swoich sąsiadów z osiedla Kliny Poranne:www.KlinyPoranne.wordpress.com obecny na Facebooku
(Kliny Poranne)

Andrzej Balicki, radny 3 kadencji.
Reprezentuje część północną Osiedla Kliny.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa,
członek Komisji Infrastruktury i ds. Obiektów Zabytkowych, Komisji Edukacji oraz Komisji Pogromców Bazgrołów. Mgr inż. geofizyk. Żonaty, syn, wnuczka.
Kontakt: andrzej.balicki@gmail.com

Maciej Nazimek: Przewodniczący
Rady Dzielnicy X, reprezentuje mieszkańców osiedla Pod Fortem i ul. Mieczykowej.
Za główne cele pracy radnego stawia sobie poprawę infrastruktury edukacyjnej,
rekreacyjnej i drogowej (m.in. budowę
przedszkola i placów zabaw na Klinach,
rewitalizację fortu, poszerzenie ulicy Bartla) oraz rozwój działalności Klubu Kultury
Kliny. Posiada wykształcenie wyższe – jest
magistrem wydziału prawa i administracji
publicznej.
Żonaty, ma dwoje dzieci. Czas wolny spędza
z rodziną, interesuje się sportem – m.in.
uprawia biegi długodystansowe.
Kontakt: maciejnazimek@op.pl
oraz profil na Facebooku

Andrzej Łatka, radny wybrany po raz
pierwszy. Reprezentuje mieszkańców Osiedla
przy ul. Borkowskiej na Klinach. Przewodniczący Komisji Sportu. Absolwent Uniwersytetu
Pedagogicznego. Obecnie prowadzi działalność
gospodarczą. Żonaty, dwóch dorosłych synów.
Kontakt: andrzej@latka.pl

Adam Rymont, od 20 lat mieszkaniec
Klinów-Zacisza. Dziennikarz, w przeszłości przez
wiele lat związany z krakowską prasą, obecnie
z portalem internetowym INTERIA.PL Pomysłodawca, wydawca i redaktor czasopisma „Nasze
Kliny”. Kierownik Klubu Kultury Kliny. Radny
pierwszej kadencji. Przewodniczący Komisji Kontaktów z Mieszkańcami. Żonaty, dorosła córka.
Kontakt: adam.rymont@gmail.com

Andrzej Drąg, mieszka na Klinach
od 48 lat, tutaj dorastał i poznał wielu
wspaniałych ludzi. Chociaż jest pierwszą kadencję Radnym Dzielnicy, zna dobrze charakter osiedla i potrzeby mieszkańców. Reprezentuje zachodnią część Klinów. Zawsze
starał się pracować dla lokalnej społeczności, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu lepszego, przyjaznego i bezpiecznego osiedla.
Z wykształcenia politolog, zawodowo działa w branży transportowej. Przewodniczący
Komisji Budżetowej, uczestniczy też w pracach Komisji Sportu i Komisji Planowania
Przestrzennego.
Szczęśliwy mąż, spełniony rodzic; rodzina 2+2.
Kontakt: andrzej.drag@interia.pl
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Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X
Jak zwykle w czerwcu, w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Judyma na Klinach, rozegrano Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X. To już
piąta edycja tej popularnej imprezy, która weszła na stałe do kalendarza lokalnych wydarzeń. Jej pomysłodawcą jest Rada Dzielnicy X, która
też od początku finansuje ze swego budżetu organizację mistrzostw.
Dzięki funduszom z Dzielnicy można opłacić profesjonalnych sędziów,
lekarza, ufundować puchary, medale i statuetki dla zwycięzców a także
zorganizować poczęstunek. - Celem
Mistrzostw jest popularyzacja sportu, integracja uczniów i grona pedagogicznego ze szkół podstawowych w naszej dzielnicy – mówi Witold Gawin,
nauczyciel zaangażowany wraz z Łukaszem Oramusem w organizację zawodów od pierwszej edycji.
W tegorocznych czterodniowych
zmaganiach, odbywających się w dwóch
salach gimnastycznych i na boisku trawiastym przy ul. Judyma, wzięło udział
ponad 200 uczniów ze szkół: SP 97 – gospodarze, SP 43 – ze Swoszowic, SP 135
- z Opatkowic, SP 134 z Wróblowic oraz
Rajskiej Szkoły - z os. Rajsko.

Mistrzowie Dzielnicy X w piłce nożnej w kategorii III i IV klas: reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 97 z Klinów wraz z prowadzącym nauczycielem Łukaszem Oramusem.

Program, obok piłki nożnej, koszykówki i siatkówki poszerzono w tym
roku o tenis stołowy. Rozdano 160
medali, 8 pucharów, 15 statuetek i 30
dyplomów.
Specjalne słowa uznania należą się
dyrekcji SP 97 i nauczycielom wychowania fizycznego, którzy wzorowo zorganizowali imprezę. Są to: Agnieszka

Staroń, Witold Gawin, Łukasz Oramus
i Łukasz Mężyk.

Sobota, 23 maja, Klub
Kultury Kliny. 11 sza-



chownic, 22 zawodników,
spora grupa kibiców, kilka godzin zaciętej rywalizacji… Tak, w największym skrócie, wyglądały
II Otwarte Mistrzostwa
Dzielnicy X w Szachach,
zorganizowane

przez

KKK, Małopolski Związek Szachowy (wielkie
podziękowania dla sędziego i głównego animatora imprezy - Mariusza Stanaszka!) oraz
Radę Dzielnicy X, której

Fot. Klub Kultury Kliny

przewodniczący, Maciej Nazimek, wręczał zwycięzcom turnieju okolicznościowe
puchary i nagrody. Szachowym mistrzem Dzielnicy X na rok 2015 został Pan Antoni Lewczuk (na zdjęciu w środku, z przewodniczącym Maciejem Nazimkiem i sędzią
Mariuszem Stanaszkiem). Kategorię młodzików wygrał 11-letni Paweł Zborowski.
Już dziś, gorąco zapraszamy wszystkich miłośników „królewskiej gry” – zarówno
amatorów jak i profesjonalnych szachistów, do udziału w przyszłorocznej edycji mistrzostw!

A oto wyniki:
Tenis stołowy, dziewczęta:
1.Gabriela Wójcik
SP 97
2.Julia Korcz
SP 97
3.Agata Pęgiel
SP 97
Chłopcy:
1.Jakub Irzyński
SP 97
2.Sebastian Sysło
SP 97
3.Bartek Fojt
SP 97
Piłka nożna kl.1-2
1. SP 97
2. SP 134
Piłka nożna kl.3-4
1. SP 97
2. SP 135
3. SP 134
Piłka nożna kl.5-6
1. SP 97
2. SP 135
3. SP 43
4. SP 134
Koszykówka dziewcząt
1. SP 43
2. SP 97
Koszykówka chłopców
1. SP 97
2. SP 134
3. SP 135
Siatkówka dziewcząt
1. SP 97
2. SP 135
3. SP 43

