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Wydarzenia (15.04.2016 – 5.06.2016)

Przewodniczącego

Szanowni Państwo,
Konkrety na Klinach: dwa
nowe place zabaw – Smoczy
Skwer w parku Maćka i Doroty
oraz osiedlowy blisko lasku przy
ul. Korpala, poszerzona i dwukierunkowa ul. Bartla, nowe przedszkole, dwa nowe boiska i bieżnia przy Szkole Podstawowej 97
na ul. Judyma, nowe przejście
dla pieszych obok fortu i kontynuacja rewitalizacji fortu. Część
tych inwestycji już służy mieszkańcom naszego osiedla, a część
ukończona zostanie w najbliższych miesiącach. Ogrom inwestycji na naszym osiedlu jest wynikiem zgodnej pracy radnych
i braku politycznego awanturnictwa. Zgoda buduje – ta zasada
przyświeca nam od początku naszej samorządowej działalności.
Dzięki kumulowaniu środków na
dużych zadaniach i współpracy
z władzami miasta, Rada Dzielnicy X nadal jest zdecydowanym
liderem inwestycyjnym pośród
wszystkich dzielnic Krakowa!
Na Klinach dotrzymujemy obietnic!
Z poważaniem,

15.04. W Klubie Kultury Wróblowice odbył się kolejny, już szósty Festiwal Piosenki i Poezji Wiosenno-Turystycznej „Pora
Wiatru”.
19.04. Podczas sesji Rada Dzielnicy
X przyjęła uchwałę z wnioskami w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa
„w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”.
22.04. Uczniowie szkoły w Rajsku oraz
krakowscy Pogromcy Bazgrołów zamalowali wulgaryzmy szpecące jej ściany. W akcji uczestniczył m.in. Bogusław
Kośmider, przewodniczący Rady Miasta
Krakowa. Przypomnijmy, że Pogromcy
Bazgrołów to ciesząca się coraz większą
popularnością i rozgłosem inicjatywa,
zapoczątkowana i rozwijana przez Waldemara Domańskiego, radnego Dzielnicy X, mieszkańca Klinów.
10.05. Liczna grupa przedstawicieli kilku miejskich instytucji z wiceprezydentem
Krakowa Andrzejem Kuligiem wizytowała teren rewitalizowanego dawnego Fortu
nr 52 przy ul. Fortecznej. Obiekt ten ma
w nieodległej przyszłości pomieścić Klub
Kultury Kliny i Bibliotekę Polskiej Piosenki.
21.05. Zakończył się trzydniowy XIII Festiwal Artystyczny Dzielnicy X. O nagrody
ufundowane z budżetu Dzielnicy X walczyło 224 młodych śpiewaków, instrumentalistów, tancerzy, aktorów i plastyków.
21.05. W Klubie Kultury Kliny 32 szachistów zmagało się o tytuł mistrza Dzielnicy X. Ta doroczna impreza, wspierana finansowo przez Radę Dzielnicy, ma
charakter otwarty i odbyła się już po raz
trzeci (więcej na str. 8).
29.05. 520 uczestników zgromadził
IV Bieg Swoszowicki, zorganizowany
przez krakowskie stowarzyszenie biegaczy „I Ty możesz być wielki”. Trasa głównego, 10-kilometrowego biegu prowadziła przez malownicze zakątki Swoszowic,
Wróblowic i Lusiny. Na dystansie tym
zwyciężył Andrzej Lachowski w rekordowym czasie 32 min 41 s. Wśród kobiet

najszybsza okazała się Natalia Brożek-Woźniczka (41:02).
31.05. Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie „wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy X na rok 2017”.
W przyszłym roku rada będzie miała do
dyspozycji kwotę 2 mln 143 tys. 14 zł.
Pieniądze te planuje przeznaczyć m.in.
na modernizację ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala (380 tys. zł – zadanie
wieloletnie) i wykonanie projektu chodnika prowadzącego do tego placu od strony ul. Komuny Paryskiej (10 tys. zł), kontynuację budowy kanalizacji w ul. Narvik,
od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej
(300 tys. zł), budowę chodnika z oświetleniem przy Forcie 52 (ok. 250 tys. zł),
modernizację oświetlenia ulicznego przy
ul. Pod Strugą (28 tys. zł), remont nawierzchni najbardziej zaniedbanego odcinka ul. Sidzińskiej, montaż czterech ławeczek parkowych na ul. Pronaszków
i ul. Homolacsa, likwidację rowu odwadniającego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na ul. Pustynnej na odcinku od ul. Janowskiego do posesji nr 14.
Rada wesprze ze swojego budżetu również różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe na terenie Dzielnicy X, dodatkowe lekcje wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 97 na Klinach
oraz działalność lokalnych kół seniorów.
1.06. Przedstawiciele Rady Dzielnicy X
uczestniczyli w odbiorze stanu surowego
otwartego nowo budowanego przedszkola przy ul. Babińskiego. W przyszłym roku
placówka ta przyjmie ok. 150–200 dzieci,
w tym również mieszkańców Klinów.
5.06. Kilkaset osób bawiło się na III Pikniku „Kliny dla rodziny”, zorganizowanym
przez Klub Kultury Kliny, parafię pw. św.
Rafała Kalinowskiego na Klinach-Zaciszu,
Radę Dzielnicy X i Dom Kultury „Podgórze”
(relacja z tej imprezy na str. 8).
6–10.06. W Szkole Podstawowej nr 97
przy ul. Judyma rozegrano VI Międzyszkolne Mistrzostwa Dzielnicy X, w których
wzięło udział ok. 200 dzieci (piszemy
o tym na str. 7, 8).

Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com
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ŚDM na
Klinach
Rozmowa z ks. Janem Jarco,
proboszczem parafii
pw. św. Rafała Kalinowskiego
– Najważniejsze wydarzenie w dziejach parafii – poświęcenie świątyni – nastąpiło 29 maja. Największe wydarzenie krakowskiego Kościoła – Światowe
Dni Młodzieży – już za chwilę. Jak
wspólnota z Klinów powita ŚDM?
– Wchodzimy w Światowe Dni Młodzieży z radością i nadzieją. Przygotowujemy się do nich intensywnie od
wielu miesięcy, zarówno pod kątem
przeżywania tego wydarzenia, jak i podjęcia pielgrzymów. Ostatnio, 20 maja,
w naszej parafii gościły symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż, który podarował młodym ludziom Jan Paweł II
na zakończenie Jubileuszu Odkupienia
22 kwietnia 1984 roku, oraz ikona Matki Bożej Śnieżnej, która pielgrzymuje
wraz z krzyżem od 2003 roku z kontynentu na kontynent, z kraju do kraju.
Mieliśmy to szczęście, że wkrótce po
powitaniu symboli ŚDM w Sanktuarium
Jana Pawła II zostały one przywiezione
właśnie do nas, że byliśmy pierwszą parafią w diecezji, która je przyjęła. Był to
jeden z ważnych etapów przygotowań
do nadchodzących uroczystości. Wśród

Tak
to widzę...
innych
m o ż n a
wymienić
uformowany już zespół
parafialnych wolontariuszy, ponad
czterdziestu osób pod
kierownictwem ks. Adama, które będą
pomagały pielgrzymom w poruszaniu
się, docieraniu na miejsca zbiórek i zabezpieczały ich potrzeby. Zorganizowaliśmy też miejsca: w kilkudziesięciu rodzinach znajdzie gościnę 200 młodych
ludzi. Będziemy im służyć również kościołem i plebanią, gdzie znajdą posiłek i noclegi.
– Zaledwie kilka dni po powitaniu
symboli ŚDM kard. Stanisław Dziwisz
– metropolita krakowski – dokonał
poświęcenia świątyni, to chyba daje
wspólnocie z Klinów dodatkowy napęd
do działania?
– Co ciekawe, już w momencie rozpoczęcia budowy kościoła, w 2008
roku, prosiłem parafian, abyśmy się
tak modlili i tak budowali, żeby w roku
2016 odprawiać na Klinach mszę św.
w konsekrowanej świątyni, ponieważ
jest to data 25. rocznicy kanonizacji
jej patrona św. Rafała Kalinowskiego. Nie przewidywałem wówczas, że
będzie to również czas ŚDM, że będą
się u nas gromadzić młodzi ludzie
DoKońCZeNIe NA StRoNIe 4

Szanowni Państwo!
Jaki jest Kraków i w jakim
kierunku powinien podążać rozwój naszego miasta? Oto fundamentalne pytania stojące przed
władzami i przed mieszkańcami. Moim pomysłem na przyszłe
lata jest Kraków metropolitalny.
Połączenie z ościennymi gminami przyniosłoby wiele korzyści
Krakowowi, a także pozostałym
gminom tworzącym metropolię
krakowską. Bogatsze miasto to
lepsza komunikacja miejska, lepsza infrastruktura drogowa, lepsza
baza oświatowa, więcej środków
na tereny zielone. Oczywiście do
wcielenia tego pomysłu w życie
droga jest jeszcze bardzo daleka i wiele wątpliwości pozostaje
do rozstrzygnięcia, ale taki kierunek rozwoju Krakowa wydaje
się zdecydowanie najwłaściwszy.
Z poważaniem,
BOGUSŁaW KOŚMiDeR
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com

Konsekracja kościoła nastąpiła w 25. rocznicę kanonizacji jej patrona
św. Rafała Kalinowskiego
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z całego świata, że odbędą się katechezy dla kilkuset, a może nawet tysiąca
pielgrzymów.
– Jak ksiądz podsumowuje okres
powstawania kościoła?
– Kiedy przyszedłem tu w 2006
roku, w okolicy stała tylko kaplica. Zaczęliśmy od zera. Dwa lata później wylano fundamenty. W kolejnych dwóch
powstały ściany i strop. Później dach
i krzyż. W latach 2014–2015 wybudowane zostały kościelna wieża i parking.
W maju tego roku, przed I Komunią
Świętą, udało się zamontować ołtarzową
rzeźbę i pierwszą z 7 ikon, które będą ją
otaczały (piękne dzieło naszej sąsiadki
pani Justyny Stankowicz-Warchoł). Do
budowy świątyni zużyliśmy ponad 1000
metrów sześciennych betonu i 130 ton
stali zbrojeniowej, blisko tonę gwoździ
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oraz prawie 200 metrów sześciennych
drewna, dziesiątki tysięcy cegieł i setki pustaków…
– Równocześnie z budową formowała się wspólnota. Co wiemy o parafianach z Klinów?
– Nasza parafia jest jedną z najmniejszych w Krakowie, liczy ok. 3500
osób, są to przeważnie ludzie młodzi,
mobilni, spędzający weekendy poza domem, jeszcze nie zintegrowani, a wielu mieszka na osiedlu przejściowo.
50 procent przyjmuje księdza po kolędzie, rozdajemy ponad 40 tys. komunii
św. rocznie (co oznacza wzrost o 100
procent od chwili startu). Niektórzy
nasi gorliwi parafianie wyszli z różnych wspólnot akademickich i pozostają z nimi w kontakcie, inni wyjeżdżają. Trudno więc wypracować
tożsamość miejsca i przywiązanie do
parafii. Tym bardziej że na naszym
osiedlu nie ma instytucji tworzących
wspólnotę, np. szkoły, jest tylko – dzięki Bogu kościół, gdzie ludzie mogą się
ze sobą spotykać.

– Rada Dzielnicy, dzięki uprzejmości księdza, powołała przy kościele
Klub Kultury Kliny.
– Od 3 lat użyczamy nieodpłatnie
pomieszczeń klubowi, który edukuje,
organizuje lokalne festyny, łączy dzieci i dorosłych mieszkańców osiedla. To
są elementy tożsamości.
– Wiem, że były także pielgrzymki do Watykanu, Całunu Turyńskiego,
Czernej, dobrze wspominane przez
ich uczestników. To wszystko integruje. A jaki czas zaczyna się teraz na
Klinach?
– Czas pogłębiania wspólnoty.
Chcielibyśmy wzmocnić grupy działające w naszej parafii, zorganizować kilka wydarzeń ewangelizacyjnych adresowanych do osób, które nie pojawiały
się dotąd często w kościele, a przede
wszystkim dobrze przeżyć Światowe
Dni Młodzieży, które są dla nas nie tylko zadaniem, ale i szansą na ożywienie
wspólnoty.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.

Ołtarz pełen treści
Już mieszkając na Klinach, urzeczona
romańsko-gotycką koncepcją architektoniczną kościoła, z wewnętrznej potrzeby zaczęła projektować wnętrze.
– Ponieważ przestrzeń świątyni to nowoczesna interpretacja
Justyna Stankowicz-Warchoł

W maju, przed I Komunią Świętą i konsekracją kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego, w świątyni zainstalowano
centralny element ołtarza – rzeźbę przedstawiającą Jezusa, Matkę Bożą i patrona
naszej parafii – św. Rafała Kalinowskiego.
Ta grupa postaci znajduje się w środkowej części tryptyku, który wkrótce zostanie uzupełniony o skrzydła boczne. Każde
z nich będzie zawierać po trzy ikony.
Autorka projektu ołtarza i współautorka rzeźby, pani Justyna Stankowicz-Warchoł, jest naszą sąsiadką,
mieszkanką osiedla Pod Fortem, mamą
czteroletniej Weroniki. Ukończyła rzeźbę w krakowskiej ASP. Przez kilka lat
pracowała w swoim zawodzie, m.in.
zajmowała się terapią zajęciową osób
upośledzonych. Pisania ikon uczyła się
w ekumenicznym klasztorze we Francji.

architektury średniowiecznej, sam
ołtarz ma odpowiednią formę – tryptyku. Przedstawia multisymbol, Jezusa, nawiązujący równocześnie do
wielu przedstawień Zbawiciela: Bożego Narodzenia, Ukrzyżowania,
Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Paruzji – powtórnego przyjścia
na ziemię. Poniżej znajdują się postaci Matki Bożej i św. Rafała Kalinowskiego. Cała trójka połączona
jest „szatą zbawienia”, która symbolizuje kosmos, śmiertelny całun,
a generalnie opiekę Boga nad ludźmi – wyjaśnia pani Justyna.
Powyżej rzeźby widać piękną ikonę, interpretację obrazu Andrieja Rublowa, przedstawiającą wizytę trzech
wędrowców u Abrahama. Autorka wybrała formę ikony, ponieważ św. Rafał
Kalinowski, który przebywał 10 lat na
Syberii, jest uważany za orędownika
ekumenizmu.
W przyszłości wokół rzeźby zostaną zawieszone ikony przedstawiające kolejne etapy w historii zbawienia.
Współwykonawczynią rzeźby ołtarzowej jest absolwentka ASP – Małgorzata Zabierowska-Pilch.
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Z Klinów (po medal?) do Rio
Wioślarskich olimpijczyków związnych
z Krakowem było dotychczas trzech.
W 1936 r. w Berlinie Roger Verey i Jerzy
Ustupski (AZS) wywalczyli brąz.
W 1968 r. w jedynkach 7. miejsce zajął
Zdzisław Bromek. Na kolejnego reprezentanta w wioślarstwie w igrzyskach
olimpijskich Kraków czeka od pół wieku.
Być może medal z Rio przywiezie mieszkanka Klinów, 25-letnia Maria Springwald. Rozmawiamy z nią na zgrupowaniu sportowym w Wałczu.
– Pani Mario, gratulując Pani i Pani
koleżankom z zespołu tegorocznych
zwycięstw w Varese, Lucernie i Brandenburgu – zacznę jednak od pytania
o Kliny. Tu zaczęła się przecież Pani
sportowa kariera.
– Od 1997 roku mieszkam na Klinach-Zaciszu, w rejonie domków jednorodzinnych przy ul. Zbaraskiej. Tu
grałam z sąsiadkami w klasy, bawiłam
się w ogródku, jeździłam bezpiecznie
na rolkach i rowerze, bez zagrożenia
ze strony samochodów, stąd wyprawiałam się i wracałam ze szkoły przy
ul. Smoleńsk, co było sporym stresem
dla rodziców. Zawsze lubiłam spędzać
czas aktywnie.
– Wiosłuje Pani także od dzieciństwa.
– Pierwszy raz do klubu trafiłam w 2004 roku jako uczennica piątej klasy… To było świetne posunięcie. Trenowanie wioślarstwa daje
dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego. Zimą, oprócz
ćwiczeń na ergometrze i w siłowni
biorą udział w zajęciach na sali gimnastycznej i basenie. Sport wymaga
poświęcenia i systematyczności. Buduje charakter człowieka. Wiele razy
stawałam przed wyborem pójścia na
trening lub spędzenia czasu ze znajomymi, większość wolnych chwil poświęcałam na naukę.
- Już w pierwszym roku uprawiania sportu zdobyła Pani złoty medal
mistrzostw Polski, jako juniorka trafiła Pani do kadry. Jak się udało pogodzić wyjazdy ze szkołą?
– Trafiłam do Nowodworka, do
klasy matematyczno-chemicznej,
szkoła jest blisko klubu, więc nie
traciłam czasu na przejazdy. Mimo zaangażowania w sport dobrze zdałam

maturę, dostałam się na studia w AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki), potem podjęłam
regularne wyjazdy na obozy
kadrowe, co pociągnęło za
sobą nieobecności, musiałam
np. w trakcie pięciodniowej
przerwy w obozach zaliczać
3 tygodnie zajęć na uczelni,
a pracę magisterską pisałam
na zgrupowaniach. W październiku obroniłam się i jestem już szczęśliwie magistrem inżynierem. Podjęłam
kolejne studia –tym razem
na UJ, ale nie mam sił łączyć
nauki z cyklem przygotowań
do igrzysk olimpijskich.
– W zeszłym roku wywalczyła Pani z koleżankami
czwarte miejsce na mistrzostwach świata w Aiguebelette, co dało Polsce paszport
na igrzyska w Rio. Jedzie
Liczymy że medal olimpijski przywiezie Maria Springwald
Pani?
się porozumieć. W razie konfliktów
– Kwalifikację w ubiegłym roku
staramy się rozwiązać problem, znazdobyłyśmy dla łódki, a nie dla skłaleźć kompromisy. Gdy idziemy na tredu. Przez cały okres zimowy, a później
ning, musimy przecież wspólnie pracow trakcie obozów wiosennych już na
wać – łączy nas cel. Integruje, buduje
wodzie musiałyśmy udowadniać, że to
drużynę.
nasz skład jest najszybszy. Sprawdza– Na koniec proszę powiedzieć, co
ne były również składy z innymi kolejest dla Pani ważne w życiu, jakie ma
żankami. Złote medale Pucharu Świata
Pani hobby?
w Varese i Lucernie oraz srebrny me– Dla mnie najważniejsi są ludzie.
dal ME potwierdziły, że pływamy szybW pierwszej kolejności rodzina, gdy
ko. Teraz skład już nie jest zmieniany
tylko mogę, wracam do domu. Zawsze
i jeżeli żadnej z nas nic się nie stanie,
czuję się tam dobrze, na swoim miejscu.
to na igrzyskach olimpijskich wystarStaram się wrócić, nawet gdy mam tyltujemy w tym zestawie. Ostatnie zwyko dobę lub dwie przerwy między obocięstwo z Niemkami w Lucernie dodało
zami. Czas spędzam również z przyjanam pewności siebie i dodatkowej mociółmi, którzy zawsze znajdą chwilę,
tywacji do dalszej ciężkiej pracy, aby za
żeby się spotkać. W życiu ważne jest
dwa miesiące walczyć o najwyższe merównież zdrowie. Kolega życzył mi
dale olimpijskie.
ostatnio „przede wszystkim zdrowia, bo
– Jak działa Wasz wioślarski
wszystko inne wywalczysz”. Dla mnie,
superteam?
sportowca, każda choroba, kontuzja to
– W obecnym składzie z Moniwymuszona przerwa w treningu, osłaką Ciaciuch, Joanną Leszczyńską
bienie, zagrożenie wyniku. Moje hobby
i Agnieszką Kobus pływamy od półtora
to lektura. Lubię czytać książki przygoroku. Startowałyśmy w Pucharze Świadowe opisujące dzieje różnych kultur.
ta w Bled, zdobyłyśmy kwalifikacje.
Nie zawsze są radosne, a często przedNieustannie musiałyśmy udowadniać,
stawiają straszne historie, ale czytając,
że nasz skład jest najszybszy. To nie tamogę się oderwać od własnego życia.
kie proste. Każda ma inny charakter
– Serdecznie dziękuję i życzę
i inne podejście do wielu spraw. Ale
sukcesów.
spędzamy ze sobą dużo czasu i musimy
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Ulice, skwery, boiska…
Rok 2016 upływa pod znakiem intensywnych zmian na naszym osiedlu, które na lata poprawią jakość życia mieszkańców. Kierowcy i pasażerowie od 3
miesięcy jeżdżą w obydwie strony po
poszerzonej ulicy Bartla. Dzieci korzystają ze Smoczego Skweru w parku Maćka
i Doroty, a wkrótce otrzymają do dyspozycji zmodernizowany plac zabaw blisko
lasku, przy ul. Korpala. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 97 dostaną nowe boiska
do koszykówki, siatkówki, bieżnię, skocznię oraz nowe urządzenia do uprawiania
sportu. A młodzi rodzice – nowoczesne
przedszkole samorządowe przy ul. Babińskiego. Nieustannie trwa również rewitalizacja Fortu Borek (u zbiegu ulic Borkowskiej, Fortecznej i Krygowskiego), który
zamieniony zostanie w przyszłości w nowoczesne Centrum Kultury. A wszystko to
dzięki zgodnej pracy lokalnego samorządu i modelowej współpracy z miastem.
Dwa kierunki na ul. Wojciecha
Marii Bartla
W 2015 roku przebudowa ul. Bartla
została zakończona. Szerokość jezdni

i chodników zwiększyła się do 6,5 metra, zniknęły problemy z mijaniem się
autobusów, a wraz z nimi przesłanki,
aby nadal utrzymywać uciążliwy dla
mieszkańców ruch jednokierunkowy,
który wymuszał poruszanie się dłuższą
trasą. Wydłużał czas przejazdu, a także znacząco zmniejszał komfort jazdy, której część odbywała się po wąskich ulicach osiedlowych.
Poprawy układu komunikacyjnego
domagali się mieszkańcy osiedli Pod
Fortem, przy ul. Mieczykowej i Klinów-Zacisza. – Z wprowadzenia ruchu
dwukierunkowego dla wszystkich pojazdów na całej ul. Bartla cieszę się zarówno jako radny i jako mieszkaniec
Klinów, jako kierowca i jako pieszy,
gdyż znacząco ułatwiło nam to życie.
Cieszę się także z faktu, iż skutecznie
zabiegałem o wprowadzenie tej zmiany i zrealizowałem kolejną obietnicę
złożoną mieszkańcom Klinów jesienią
2014 roku przed wyborami samorządowymi do Rady Dzielnicy X – mówi
przewodniczący Rady Dzielnicy X
Maciej Nazimek.

– Na zmianie zyskali wszyscy – kontynuuje – mieszkańcy os. Pod Fortem
krótszą, szybszą i prostą trasę powrotną do domów. Mieszkańcy osiedla przy
ul. Mieczykowej mniejszy ruch na nowej drodze (co znacząco ułatwia im
jazdę przy wjazdach na teren osiedla,
gdyż większość kierowców jadących
do os. Pod Fortem wraca do domów ulicą Bartla). Mieszkańcy os. Kliny-Zacisze – mniejszy ruch po wąskich ulicach
wewnątrz osiedla. Wszyscy spalają
mniej benzyny, wdychają mniej spalin
i tracą mniej czasu na jazdę – dodaje
radny Nazimek.
Przedszkole samorządowe
na Klinach
Dotychczas jedynym przedszkolem samorządowym na Klinach był
mały budynek przy ul. Judyma (obok
Szkoły Podstawowej nr 97), filia przedszkola w Opatkowicach. Tymczasem
zapotrzebowanie jest olbrzymie. Początkowo nowa placówka miała zostać
ulokowana na Ruczaju, na szczęście
udało się przekonać władze Krakowa

Prace przy budowie przedszkola przy ul. Babińskiego idą szybko

Przy SP nr 97 budowane są nowe boiska i bieżnia

Powstaje plac zabaw przy ul. Korpala

Zdjęcia Mateusz Żuk

Po ul. Bartla jeździmy już w dwóch kierunkach
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do lepszego rozwiązania. Dzięki
temu – kosztem 6 milionów złotych!
– powstaje nowe przedszkole przy ul.
Babińskiego.
Budynek pomieści 6 sal dla różnych
grup przedszkolaków, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię, stołówkę, szatnię, 2 salki do zajęć specjalistycznych
(np. logopedycznych) oraz zaplecze socjalne i pomieszczenie administracyjne. Sala do zajęć ruchowych i aula zostały zaprojektowane w taki sposób, że
w razie potrzeby przyjęcia do przedszkola zwiększonej liczby dzieci można natychmiast przekształcić je w sale
dla kolejnych 2 grup przedszkolaków.
Na zewnątrz wybudowane zostaną plac
zabaw i parking.
Roboty idą szybko, obecnie trwa
montaż ocieplenia, okien i drzwi. – Za
pomoc w pozyskaniu pieniędzy serdecznie dziękuję panu Bogusławowi Kośmiderowi, przewodniczącemu
Rady Miasta Krakowa, który znacząco zaangażował się w to przedsięwzięcie – mówi przewodniczący Rady
Dzielnicy X Maciej Nazimek. Oprócz
przedszkola przy ul. Babińskiego planowana jest także budowa kolejnego
przedszkola samorządowego na Klinach, wraz z nową szkołą przy ul. bpa
Albina Małysiaka.
Nowe boiska przy SP nr 97
W otoczeniu szkoły przy ul. Judyma trwają intensywne prace ziemne. Już podczas wakacji powstaną tu
nowe boiska do koszykówki i siatkówki, nowa bieżnia i skocznia do skoków
w dal, a w wolnych miejscach staną urządzenia sportowe. – Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest pan
przewodniczący Maciej Nazimek,
a dobra współpraca z Radą Dzielnicy X pomaga nam od lat zagospodarowywać teren przyszkolny. Jeśli starczy dzielnicowych pieniędzy – marzy
pani dyrektor Maria Madej – chcielibyśmy jeszcze zbudować boisko do
badmintona.
SP nr 97 jest największą placówką
w dzielnicy, uczy się tu 800 uczniów,
w 33 klasach, na dwie zmiany. Mimo to
szkoła ma duże sukcesy – bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po klasie VI,
licznych laureatów konkursów przedmiotowych, słynie też ze skutecznej
nauki języka angielskiego.
Jak pamiętamy, budynek szkolny był zaniedbany i wymagał nieustannych remontów, w czym pomagała Rada Dzielnicy X. Pani dyrektor

wspomina rozbudowę placówki, naprawę dachu, wymianę okien, podłóg, stolarki drzwiowej, przebudowę piwnic na
harcówkę; poważnym problemem było
także zagospodarowanie wieloarowego
terenu przyszkolnego. – Dzięki osobistemu zaangażowaniu przewodniczącego Rady Dzielnicy, zarówno szkoła, jak jej otoczenie dziś wyglądają
inaczej. Powstało boisko trawiaste,
plac z urządzeniami do ćwiczeń gimnastycznych, a obecnie budowane są
nowe place gier – podkreśla pani dyr.
Madej.
Smoczy Skwer
Nowy, kolorowy, pięknie położony
plac zabaw – Smoczy Skwer – w parku Maćka i Doroty służy już mieszkańcom Klinów. Pachnące nowością
zabawki dla dzieci i urządzenia siłowe
dla młodzieży oraz dorosłych zachęcają do rekreacji na świeżym powietrzu. Plac powstał w centrum osiedla
jako uzupełnienie dotychczasowych,
skromnych ogródków jordanowskich.
A od projektu do efektu minęło zaledwie kilka miesięcy.
Budowa Smoczych Skwerów to
program ogólnokrakowski. Ich utworzenie finansowane jest z budżetu
miasta. W każdej dzielnicy Krakowa
(jest ich 18) ma powstać jeden Smoczy Skwer. Rady dzielnic wskazują na
swoim terenie miejsce budowy takiego placu zabaw. – Podejmując decyzję o usytuowaniu Smoczego Skweru
na Klinach w parku Maćka i Doroty,
wybraliśmy optymalne rozwiązanie
– mówi przewodniczący RD X Maciej
Nazimek.
Na Klinach powstaje również drugi
plac zabaw – przy ul. Korpala (blisko
lasku). Sfinansowanie jego budowy
zostało zapewnione, na wniosek przewodniczącego, z budżetu Rady Dzielnicy X, a projekt uwzględnia nowoczesne rozwiązania. W ubiegłym roku
został już wykonany pierwszy etap –
zamontowano huśtawki wagowe, karuzelę i domek. Teraz ma powstać
zjazd linowy, tzw. Tyrolka, ścianki
wspinaczkowe, linarium, zostaną także zainstalowane zjeżdżalnie, huśtawki kubełkowe dla najmłodszych
i z normalnymi siedziskami dla starszych, bocianie gniazdo, równoważnie
oraz karuzela.
Kliny potrzebują wielu inwestycji i jak zapowiadają radni z naszego
osiedla, zmiany na Klinach nadal będą
postępować!

Międzyszkolne
Mistrzostwa
Dzielnicy X
W dniach 8, 9, 10 czerwca w Szkole
Podstawowej nr 97 przy ul. Judyma rozegrano VI Międzyszkolne Mistrzostwa
Dzielnicy X. To cykliczna, duża impreza
sportowa, której pomysłodawcą i sponsorem pozostaje Rada Dzielnicy X. Organizatorem mistrzostw od I edycji jest Szkoła
Podstawowa nr 97, która dzięki funduszom z Dzielnicy zabezpiecza profesjonalnych sędziów, ratownika medycznego oraz puchary, medale i statuetki dla
uczestników imprezy.
W tegorocznych mistrzostwach
startowały reprezentacje 5 szkół podstawowych z Dzielnicy X: SP 97, SP
43, SP 135, SP 134 oraz Rajskiej Szkoły. Około 200 uczniów rywalizowało
przez 3 dni w piłce nożnej chłopców
(3 kategorie wiekowe), w koszykówce
dziewcząt i chłopców oraz w siatkówce
dziewcząt. Spotkania stały na wysokim
poziomie sportowym.
Zawody, z pomocą dyrekcji, zorganizowali nauczyciele wf.: Ilona Grabowska, Witold Gawin, Łukasz Oramus
i Łukasz Mężyk.
A oto wyniki:
Turniej piłki nożnej kl. 1–2
1. SP 97, 2. Rajska Szkoła, 3. SP 134
Najlepszy zawodnik – Szymon Mazankiewicz SP 134
Najlepszy strzelec – Krzysztof Niepsuj
SP 97
Najlepszy bramkarz – Kamil Nowak SP 97
Turniej piłki nożnej kl. 3–4
1. SP 97, 2. SP 135, 3. SP 134, 4. Rajska Szkoła
Najlepszy zawodnik – Szablowski Karol SP 135
Najlepszy strzelec – Igor Zieliński SP
97
Najlepszy bramkarz – Jakub Pulchny
SP 97
Turniej piłki nożnej kl. 5–6
1. SP 135, 2. SP 97, 3. SP 43, 4. SP 134,
5. Rajska Szkoła
Najlepszy zawodnik – Kacper Szułdrzyński SP 97
Najlepszy strzelec – Artur Hoffman SP
97
Najlepszy bramkarz – Jakub Bujas SP
135
Dokończenie na stronie 8
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Najlepsi szachiści
Dzielnicy X

Dzieci oblegały kolorowy plac zabaw

Fot. Klub Kultury Kliny

III Piknik „Kliny dla rodziny”

Festyn pełen atrakcji
Najpierw ulewny deszcz, a potem piękna
pogoda, mnóstwo atrakcji i wspaniała atmosfera. Tak w największym skrócie można by opisać III Piknik „Kliny dla rodziny”.
Wielki entuzjazm wywołał już
pierwszy punkt programu – występ
zespołu rockowego Thymos z I Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego (z udziałem perkusisty – ucznia
Technikum Chemicznego). Jak zwykle liczną grupę amatorów znalazły też
wspólne harce z panem Jankiem, czyli Janem Maciejczykiem, uwielbianym
przez najmłodszych nauczycielem tańca. Później sceną zawładnęli laureaci
XIII Festiwalu Artystycznego Dzielnicy X. Nie tylko mieli okazję zaprezentować się przed licznie zgromadzoną
publicznością podczas galowego koncertu, ale otrzymali też ufundowane
z budżetu Dzielnicy X atrakcyjne nagrody, które wręczali im Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X, Jadwiga Szarek, kierowniczka
klubu kultury Wróblowice, inicjatorka
i główna organizatorka festiwalu.
Duże zainteresowanie wzbudził pokaz lotu i akrobacji sterowanego przez
radio modelu szybowca, przygotowany
przez Krzysztofa Małka, który w Klubie Kultury Kliny prowadzi zajęcia modelarskie z dziećmi.
Po losowaniu głównych nagród loterii Caritas i uhonorowaniu zwycięzców turnieju tenisa stołowego (zmagania siatkarzy skończyły się już po

zmroku!), nastąpił wielki finał wieczoru, czyli koncert w wykonaniu Aleksandry Sotnickiej i Dariusza Palonka,
znakomitych artystów operetki krakowskiej. Śpiewały i dusze, i usta…
Przez cały czas trwania imprezy
dzieci wręcz oblegały kolorowy plac
zabaw z górującą nad nim wielką zjeżdżalnią. W długiej kolejce ustawiali się
chętni do przejażdżki na kucyku Astra.
Owocem warsztatów plastycznych, prowadzonych przez Blankę Dudek i Ewelinę Krawczyk, był „Tajemniczy Ogród”.
Panie Jagoda i Marta zaprosiły dzieci na
warsztaty kulinarne. Były też wspólne
zabawy, puszczanie baniek mydlanych
i przybijanie piątek z wszędobylskim
misiem Teddie Eddie. Pełne ręce roboty miał Piotr Kędzierski, krakowski fotografik i fotoreporter, udowadniający, że
„Na zdjęciu najlepiej wychodzi się z rodziną”. Z możliwości wykonania profesjonalnego portretu w otoczeniu najbliższych skorzystało ponad 100 osób.
Warto podkreślić, że wszystkie
atrakcje były bezpłatne! Tegoroczny,
trzeci już piknik „Kliny dla rodziny”,
zorganizowany przez Klub Kultury
Kliny przy udziale parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, Rady Dzielnicy X
(fundator) i Domu Kultury „Podgórze”,
prowadzony przez Adama Rymonta,
kierownika KKK, a jednocześnie też
radnego, był prawdopodobnie największym pod względem rozmachu
i frekwencji tego typu wydarzeniem
w dziejach Klinów. Tak trzymać!

Jerzy Jajte-Pachota, reprezentujący KS
Cracovia 1906 Kraków, okazał się najlepszym szachistą Dzielnicy X roku 2016.
W zorganizowanych w sobotę, 21 maja,
w Klubie Kultury Kliny III Otwartych Mistrzostwach Dzielnicy X w Szachach
uczestniczyło 32 zawodników w bardzo
zróżnicowanym wieku. Drugie miejsce
w kategorii open zajął Maciej Jajte-Pachota (KKSz Kraków), a trzecie Rafał
Chodarcewicz (niezrzeszony). W kategorii juniorów najlepszy okazał się Krzysztof
Szczurek (KKSz Kraków), który wyprzedził
Pawła Zborowskiego (TS Wisła Kraków)
i  Krzysztofa Wajdę (MKS MOS Wieliczka).
Zwycięzcy otrzymali puchary, najlepsze trójki w każdej kategorii – także
nagrody rzeczowe ufundowane przez
Radę Dzielnicy X, a wszyscy uczestnicy mistrzostw honorowe dyplomy. Puchary, nagrody i dyplomy wręczał Andrzej Łatka, przewodniczący Komisji
Sportu Rady Dzielnicy X, oraz Mariusz
Stanaszek, sędzia turnieju.

Mistrzostwa
Dokończenie ze strony 7

Turniej koszykówki dziewcząt:
1. SP 97, 2. SP 43
Najlepsza zawodniczka – Iga Krusinowska SP 97
Najlepiej punktująca – Sandra Żurek
SP 97
Turniej koszykówki chłopców:
1. SP 97, 2. SP 135, 3. SP 43, 4. SP 134
Najlepszy zawodnik – Jakub Skoczylas SP 97
Najlepiej punktujący – Mikołaj Nadczuk SP 97
Turniej siatkówki dziewcząt:
1. SP 97, 2. Rajska Szkoła, 3. SP 43
Najlepsza zawodniczka – Iga Krusinowska SP 97
Najlepiej zagrywająca – Maria Zwinczak SP 97
W mistrzostwach wzięło udział 210
uczniów, rozdano 170 medali (3 najlepsze zespoły w każdym turnieju), 15 statuetek dla wyróżnionych zawodników,
6 pucharów dla zwycięskich drużyn i 21
dyplomów dla wszystkich startujących
ekip.
W. Gawin

