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Rok 2016 –
co zrobiliśmy?
Ulicą Bartla jeździmy w dwóch kierunkach.

Zbudowaliśmy największy szkolny kompleks
sportowy…

… przedszkole samorządowe
i trzy nowe place zabaw!

Zorganizowaliśmy III Piknik
Remontujemy fort.

„Kliny dla rodziny”.

Podczas ŚDM odwiedzili nas pielgrzymi z całego świata.
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Wydarzenia (2.09.2016 – 30.11.2016)

Przewodniczącego

Szanowni Państwo!

Wnioskowi towarzyszy szczegółowe uzasadnienie. Z całą uchwałą można zapoznać się na stronie internetowej Dzielnicy X. (Piszemy o tym na str. 3).
14.11. W siedzibie Rady Dzielnicy X
odbyło się spotkanie radnych z Piotrem
Ćwikiem, wicewojewodą małopolskim,
oraz Krzysztofem Adamczykiem, doradcą prezydenta Krakowa ds. inwestycji
strategicznych. Rozmawiano o ważnych,
nie tylko dla mieszkańców Dzielnicy X,
inwestycjach komunikacyjnych, m.in.
o przebudowie tzw. węzła opatkowickiego oraz Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
25.11. Dokonano formalnego odbioru
wyremontowanej kaponiery – jednego
z obiektów dawnego Fortu 52 na Klinach. W rewitalizowanej obecnie poaustriackiej zabytkowej budowli mają
mieć swoje nowe siedziby Klub Kultury
Kliny i Biblioteka Polskiej Piosenki. Znajdzie się tam również miejsce dla kawiarni, a uporządkowany teren wokół fortu
zmieni się w ogólnodostępny park. (Szerzej na str. 4).

Fot. Jakub Ciećkiewicz

Za nami kolejny rekordowy
rok! Rada Dzielnicy X znowu została liderem inwestycyjnym pośród wszystkich krakowskich
dzielnic. Dzięki rekordowym nakładom finansowym oraz współpracy z władzami Krakowa na
Klinach zbudowano Przedszkole Samorządowe nr 41, otwarto
plac zabaw Smoczy Skwer, poszerzono ul. Bartla i remontowano fort. Przy SP 97 wykonaliśmy
największy w Krakowie szkolny
kompleks sportowy, a w dębowym lasku budujemy nowoczesny
osiedlowy plac zabaw. Prowadzimy też działania integrujące
naszą społeczność (m.in. piknik
„Kliny dla rodziny” i sportowe
mistrzostwa dzielnicy). Spójna,
rzeczowa współpraca radnych
i zaangażowanie w dzielnicowe
sprawy owocują ciągłym rozwojem Klinów. W przyszłym roku
także dołożymy starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań.
Z poważaniem,

15.09. W Klubie Kultury Kliny odbyło
się spotkanie z Marią Springwald, mieszkanką Klinów, wioślarką, brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Rio de
Janeiro.
23.09. Przy Szkole Podstawowej nr 97
oficjalnie oddano do użytku dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię,
skocznię w dal oraz okazałą huśtawkę. Inwestycja ta została sfinansowana
z budżetu Dzielnicy X. Nowy kompleks
sportowy stanowi ważne uzupełnienie
dla wcześniej powstałych obiektów: boiska trawiastego do piłki nożnej i dwóch
nowoczesnych placów zabaw. Wcześniej
z dzielnicowego budżetu sfinansowano
wiele innych prac w SP 97 – m.in. adaptację piwnic na harcówkę, osuszenie
budynku szkoły i odwodnienie przyszkolnego terenu. (Więcej na str. 7).
24.10. Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy X. Radni przygniatającą większością
głosów przyjęli uchwałę, w której zwracają się do Prezydenta Krakowa o niedzielenie obszaru Dzielnicy X Swoszowice.

21.08. Przed kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego odbyło się uroczyste powitanie
reprezentantki Polski – Marii Springwald – zawodniczki AZS AWF Kraków, mieszkanki Klinów,
która na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zdobyła brązowy medal w wioślarstwie.
To wydarzenie przejdzie do historii Dzielnicy X.

Maciej Nazimek
Przewodniczący Rady Dzielnicy X

P.S.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzę Państwu wielu radosnych
chwil przeżytych w rodzinnym gronie, a Nowy 2017 Rok niech przyniesie nam spełnienie marzeń
i wszelką pomyślność!
maciejna z i m e k @ o p . p l
www.maciejnazimek.com
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Koniec wojny?
W poprzednim numerze „Dziesiątki” opisaliśmy wydarzenie, które zaniepokoiło
mieszkańców Klinów – próbę rozbicia naszej sąsiedzkiej wspólnoty poprzez wymuszenie zmiany dzielnicowych granic.
Przypomnijmy. We wrześniu Rada
Dzielnicy IX Borek Fałęcki-Łagiewniki przyjęła uchwałę skierowaną do
prezydenta miasta, w której wnioskowała o powiększenie swojego terytorium w kierunku południowym, a więc
m.in. o część os. Kliny.
W tym samym czasie w Swoszowicach i Wróblowicach przeprowadzono
kampanię w sprawie odłączenia Klinów od Dzielnicy X, pod pretekstem,
że zabierają pieniądze należące się innym osiedlom. – Mieszkańcy Swoszowic zostali wprowadzeni w błąd i podburzeni przez 2 radnych, którzy mają
duże ambicje, ale nie potrafią współpracować z Radą Dzielnicy, więc
chcieliby stworzyć własną minidzielnicę – komentuje radny Andrzej Łatka.
Akcja od samego początku wyglądała
na skoordynowaną. – Mieszkańcy Klinów byli zaskoczeni. Trzy lata po zjednoczeniu miałby nastąpić rozbiór naszego osiedla?
Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst refleksji o lokalnych społecznościach Krakowa. Radny Łatka,
uczestnicząc w tegorocznej konferencji „Dzielnice naszych marzeń”, organizowanej przez Forum Przyszłości
Dzielnic w UMK, zetknął się z różnymi dziwacznymi pomysłami uczestników spotkania. Jeden z nich zaproponował np. podział miasta na dzielnice
wg zwyczajowych nazw regionów. Byłoby ich wówczas… około 200! – Pomysł podzielenia Klinów i przeniesienia naszego osiedla do Dzielnicy
IX współbrzmi z takimi absurdami
– wyjaśnia.
Reakcja mieszkańców Klinów
była szybka. Negatywną opinię na temat ewentualnego podziału Dzielnicy
X wyrazili w liście otwartym do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego dyrektorzy szkół i przedszkoli,
proboszczowie parafii, działacze organizacji społecznych, mieszkający tu
naukowcy, dziennikarze, a także medalistka olimpijska z Rio de Janeiro Maria Springwald.

Radni z Klinów, w piśmie adresowanym do mieszkańców, wyjaśnili,
że proponowane podzielenie osiedla
jest sprzeczne z interesem ludzi, bo
może utrudnić lub uniemożliwić realizację kolejnych planowanych inwestycji, np. szkoły samorządowej.
Wpłynęłoby też niekorzystnie na
funkcjonowanie komunikacji i stan
bezpieczeństwa.
Z kolejnym listem do prezydenta
m. Krakowa wystąpili już mieszkańcy
Dzielnicy X: „…Obecne granice są dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności, a zmiana doprowadziłaby
do rozbicia utrwalonych już środowisk
społecznych. Sprzeciwiamy się także
próbom, podejmowanym przez niektórych radnych, dyskryminowania ludzi
poprzez dzielenie nas na mieszkańców
domków jednorodzinnych i bloków.
Wszyscy tworzymy lokalną ojczyznę
i nie chcemy podziału wg kryterium
zamożności…”.
List podpisało ponad 1700 osób,
mieszkańcy wszystkich osiedli Dzielnicy X: Klinów, Swoszowic, Opatkowic,
Jugowic, Wróblowic, Kosocic i Rajska.
W październiku Rada Dzielnicy X
wystosowała uchwałę do prezydenta o niedzielenie obszaru Dzielnicy X
Swoszowice.
Andrzej Łatka zebrał najwięcej
podpisów od zwolenników utrzymania obecnego status quo. Uczestniczył też w posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta
Krakowa 25 X, gdzie spotkali się samorządowcy z okolicznych dzielnic.
– Wielkiej dyskusji nie było – wspomina. – Zresztą brzydki byłby to pomysł,
by o losach Klinów mieli decydować
radni i mieszkańcy spoza naszego
osiedla.
Kwestię podsumował sekretarz
miasta Krakowa Paweł Stańczyk, informując w piśmie skierowanym do
obu dzielnic, że na razie zmiany granic nie będzie.
Musiałyby powstać specjalistyczne opracowania uzasadniające korekty,
potem trzeba by przeprowadzić konsultacje z radnymi i mieszkańcami. Sekretarz miasta zauważył też, że liczba
mieszkańców Dzielnicy X przeciwnych
zmianom jest większa niż osób popierających podział Klinów.

Tak
to widzę...

Szanowni Państwo!
Kończący się rok pokazał,
że Kraków podąża w dobrym
kierunku. Organizacja Światowych
Dni Młodzieży, budowa
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej,
likwidacja pieców węglowych,
nowe spojrzenie na miejskie
tereny zielone, wiele wydarzeń
kulturalnych i sportowych
oraz ciągle niesłabnące
zainteresowanie naszym miastem
wśród turystów z całego świata
pozwalają z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Jako
pomysłodawcę akcji „Płać podatki
w Krakowie” cieszy mnie wzrost
liczby podatników w naszym
mieście. W nowym roku czeka
nas wiele kolejnych wyzwań:
wprowadzenie Krakowskiej
Karty Miejskiej, przeprowadzenie
licznych inwestycji, dalsza
walka ze smogiem i wiele
innych działań. Ogrom spraw
przed nami, ale jestem pewien,
że podołamy, bo Kraków
zasługuje na jeszcze więcej!
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Proszę przyjąć życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i powodzenia w nadchodzącym
Nowym Roku 2017.
www.kosmider.krakow.pl
boguslaw.kosmider@gmail.com
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Fot. adam rymont

Fort przestaje straszyć
Na rewitalizację Fortu nr 52 Borek – jednego z najcenniejszych zabytków fortyfikacji w Polsce południowej – czekamy nie
bez emocji. Dzięki odważnym decyzjom
radnych ten ogromny, zaniedbany kompleks porośniętych lasem poaustriackich
budynków wojskowych od kilku lat przekształca się w miejsce relaksu, rekreacji
i rozrywki, w którym znajdą miejsce: Klub
Kultury Kliny, Biblioteka Polskiej Piosenki,
sala widowiskowa, kawiarnia, a wszystko
to w otoczeniu pięknego, starego parku.
– W tym roku dobiegł końca remont
budynku kaponiery (strzelnicy) zapola,
a część koszarową i obie prochownie
już pokrywają dachy. Ponadto wykonano projekt techniczny zabezpieczenia i remontu fosy oraz stoków – mówi
Tadeusz Murzyn, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Zabytków Rady Dzielnicy X, który od początku troszczy się o renowację warowni.
Prace rewitalizacyjne, finansowane ze środków pozyskanych z budżetu
miasta, kosztowały w tym roku milion
złotych, Społeczny Komitet Odnowy
Zabytków dołożył około pół miliona.
Pojawiły się też nadzieje na pozyskanie funduszy unijnych, co rozwiązałoby wszystkie problemy. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

– W przyszłym roku chcemy wyremontować wnętrze fortu – mówi przewodniczący Rady Dzielnicy X Maciej
Nazimek – wykonamy projekt parku,
a jeśli formalności przebiegną sprawnie, zbudujemy pierwszą alejkę parkową (od skrzyżowania ulic Fortecznej, Borkowskiej, Krygowskiego do
ul. Korpala, czyli do nowej drogi dojazdowej do os. Mieczykowa). Bardzo
ważne, że w sprawie rewitalizacji fortu, tak samo jak przy pozostałych inwestycjach na Klinach, wszyscy radni
z naszego osiedla zgodnie współpracują. Brak zbędnych sporów wydatnie pomaga realizować nawet trudne
i bardzo złożone zadania. Rewitalizacja fortu jest tego doskonałym przykładem – dodaje.
Z pomocą przewodniczącego RM
Krakowa Bogusława Kośmidera na
zadania te pozyskano z budżetu miasta 2 miliony zł, a dzięki wnioskowi
przewodniczącego Nazimka dodatkowe 200 000 zł z budżetu Rady Dzielnicy X. Jak co roku Rada będzie także
zabiegać o pieniądze ze SKOZK-u.
Zatopiony w zieleni Fort nr 52 Borek to miejsce pełne uroku. Zbudowany w latach 1882–86, w obliczu przewidywanego konfliktu Austro-Węgier
z Rosją, miał bronić traktu wiedeńskiego, czyli dzisiejszej „zakopianki”. Położony w osi ulicy Borkowskiej, jedyny

w dawnej Twierdzy Kraków artyleryjski fort dwuwałowy z dwukondygnacyjnymi koszarami oraz nietypową,
wolno stojącą kaponierą u wjazdu na
dziedziniec warowni, jest największą
atrakcją historyczną Dzielnicy X.
Radni, podejmując w roku 2012
dzieło ratowania zabytku, nawiązali współpracę z Politechniką Krakowską i zainspirowali specjalistów. Dzięki
temu studenci – pod opieką pana profesora Andrzeja Kadłuczki – w ramach
prac dyplomowych sporządzili nieodpłatnie wiele opracowań inwentaryzacyjnych i koncepcyjnych fortu oraz
jego otoczenia.
Już wtedy, ze środków dzielnicowych, zaprojektowano dach, odblokowano kanalizację deszczową, zapoczątkowano prace przy oświetleniu
i przeprowadzono pielęgnację zieleni. Wciągnięto do współpracy SKOZK
i miasto. – Chcemy przekształcić zaniedbany fort w osiedlowe centrum
kultury i miejsce przyjemnego spędzania wolnego czasu – w kameralnej kawiarence oraz w przyjaznej
atmosferze rodzinnych spacerów po
parkowych alejkach, wśród zadbanej
zieleni. Łączymy odrestaurowanie ciekawego zabytku z realizacją funkcji
użytkowej fortu – ma to być miejsce
spokojne, acz tętniące życiem – mówi
Maciej Nazimek.
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Zmiany drogowe
W ciągu roku 2016 nastąpiły ważne,
postulowane przez mieszkańców zmiany w ruchu drogowym. Po zakończeniu
przebudowy ul. Bartla ustały przesłanki,
aby nadal utrzymywać uciążliwy dla kierowców ruch jednokierunkowy, który wymuszał poruszanie się dłuższą trasą – po
osiedlowych ulicach. Poprawy układu komunikacyjnego domagali się mieszkańcy
osiedli Pod Fortem, przy ul. Mieczykowej
i Klinów-Zacisza.

Fot. mateusz żuk

– Na wprowadzeniu dwóch kierunków zyskali wszyscy. 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 – mówi przewodniczący RD X
Maciej Nazimek.
Kolejną sprawą, dotkliwą dla
mieszkańców, był brak przejścia przez
jezdnię na skrzyżowaniu ulic Krygowskiego, Borkowskiej i Fortecznej (przy
forcie). W miejscu szczególnie ważnym, gdzie dzieci chodzą do szkoły, na
Orlika, do parku Maćka i Doroty.
Aby poprawić stan bezpieczeństwa, latem 2015 roku utworzono przejście dla pieszych
– namalowano pasy i ustawiono znaki
drogowe, a w roku bieżącym, kosztem
6700 zł, zbudowano chodnik łączący
przejście na ul. Krygowskiego z chodnikiem na ul. Fortecznej. – Jest to niewielka inwestycja pod względem finansowym – dowodzi Maciej Nazimek
– ale bardzo ważna pod względem bezpieczeństwa i komfortu życia na naszym osiedlu.
Trwają prace związane z remontem ulicy Narvik. Procedura przetargowa została już zakończona i z wybranym wykonawcą podpisano umowę.
Roboty zaczną się w przyszłym roku.
W budżecie dzielnicy na tan cel przeznaczono (w latach 2015-17) 650 tys.
zł. Roboty mają się zakończyć zgodnie
z umową w czerwcu 2017 roku.

Po zakończeniu przebudowy ul. Bartla ustały przesłanki, aby nadal utrzymywać uciążliwy dla
kierowców ruch jednokierunkowy

Przedsięwzięcia na Klinach sfinansowane
z budżetu Rady Dzielnicy X w roku 2016
Budowa placu zabaw przy ul. Korpala

300 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 97:
400 000 zł

Budowa kompleksu obiektów sportowych
Remont toalet zewnętrznych przy boiskach szkolnych, utwardzenie placu przy kotłowni w celu
utworzenia miejsc postojowych, montaż schodów zewnętrznych

36 000 zł

Modernizacja kanalizacji deszczowej

31 200 zł

Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów

24 000 zł

Remont dachu

11 000 zł

Dzień Dziecka i Sportu

2 500 zł
Filia Przedszkola nr 145

Remont i ocieplenie komina zewnętrznego

3 000 zł
Ulice

Budowa kanalizacji opadowej w ulicy Narvik

320 000 zł

Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Krygowskiego, Fortecznej i Borkowskiej

6 700 zł

Spotkania
Piknik Sąsiedzki w osiedlu Kliny

3 000 zł

Piknik Rodzinny w osiedlu Kliny

1 500 zł
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Przedszkole
nr 41 gotowe!
22 listopada pachnące farbą przedszkole samorządowe przy ul. Babińskiego,
otoczone krzewami i drzewami oraz bezpiecznym placem zabaw – zostało oficjalnie odebrane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ślad za tym
zostanie wydane tzw. pozwolenie na użytkowanie. I podwoje budynku się otworzą!
– Placówka została już formalnie powołana, nadano jej numer 41 i ogłoszono
konkurs na stanowisko dyrektora. Po dokonaniu wyboru, zrekrutowaniu kadry
i uchwaleniu budżetu – na przełomie roku 2016/17 – zostanie zorganizowany nabór dzieci – obiecuje wicedyrektor Wydziału Edukacji Beata Tracka-Samborska.
Dotychczas za przedszkole samorządowe na Klinach służył mały budynek
przy ul. Judyma, filia przedszkola w Opatkowicach. Nowa placówka miała powstać na Ruczaju, ale dzięki aktywności radnych udało się przekonać miejskie
władze do korzystniejszego rozwiązania. Dzięki temu – kosztem 6 milionów złotych, w 11 miesięcy – powstało przedszkole samorządowe przy ul. Babińskiego.
Nowoczesny budynek mieści 6 sal przeznaczonych dla różnych grup wiekowych dzieci, salę do zajęć ruchowych, aulę, kuchnię, stołówkę, szatnię oraz 2 pomieszczenia specjalistyczne, które można wykorzystać do zajęć indywidualnych.
Na zewnątrz ciągną się: bezpieczny plac zabaw i komfortowy parking. Całość
otoczono chodnikiem i ogrodzono. – Serdecznie dziękuję panu Bogusławowi Kośmiderowi, przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa, za olbrzymią pomoc przy
zdobywaniu środków finansowych na tę inwestycję – mówi przewodniczący RD
X Maciej Nazimek.
Oprócz placówki przy ul. Babińskiego planowana jest także budowa kolejnego przedszkola samorządowego na Klinach (wraz z nową szkołą) przy ul. bpa
Albina Małysiaka, przy której powstaną: kuchnia z jadalnią, hala sportowa, boisko i plac zabaw.
Obecnie, jak można usłyszeć w Zespole Ekonomiki Oświaty, powstała wstępna
dokumentacja projektowa szkoły, wybrano także jeden z wariantów koncepcji, dla
której sporządzany jest tzw. program funkcjonalno-użytkowy. W pierwszym kwartale roku 2017 rozpocznie się proces wyłaniania wykonawcy, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, który polega na tym, że prace prowadzi firma wykonująca projekt.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przewidywane jest na rok przyszły. Zakończenie prac na rok 2021. Szacunkowy koszt szkoły wynosi 20 milionów złotych.
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Trzy
place
zabaw
na
Klinach
W tym roku, na terenie osiedla,
powstawały aż trzy place zabaw dla
najmłodszych. Pierwszy, w Samorządowym Przedszkolu nr 41, przy ul.
Babińskiego, zacznie działać – wraz
z nową placówką – już od stycznia.
Drugi, usytuowany przy ul. Korpala
(blisko lasku) – wznoszony od 2015 r.
– stanowi prawdziwe oczko w głowie
przewodniczącego Macieja Nazimka.
Finansowanie jego budowy z budżetu
Rady Dzielnicy X wyniesie – w ciągu
trzech lat (2015–2017) – 760 tys. zł.
Na razie został wykonany pierwszy
etap – zamontowano huśtawki wagowe, karuzelę i domek. Teraz powstaje
zjazd linowy, tzw. tyrolka, ścianki wspinaczkowe oraz zjeżdżalnie, huśtawki
kubełkowe dla najmłodszych i z normalnymi siedziskami dla starszych,
bocianie gniazdo, równoważnie oraz
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Największy
szkolny kompleks
sportowy
karuzela. Całość została rozmieszczona pomiędzy starymi dębami, pomnikami przyrody, dającymi cień uczestnikom zabaw. Zakończenie wszystkich
prac nastąpi w przyszłym roku.
Na Klinach powstał również trzeci
plac – Smoczy Skwer w parku Maćka
i Doroty. Wybór lokalizacji był wspólną decyzją wszystkich radnych z tego
osiedla. Atrakcyjne zabawki dla dzieci i urządzenia siłowe dla młodzieży
oraz dorosłych zachęcają do rekreacji na świeżym powietrzu w samym
centrum osiedla. Budowa Smoczych
Skwerów to program ogólnokrakowski, finansowany z budżetu miasta.
W każdej krakowskiej dzielnicy powstanie tylko 1 taki obiekt. Zagospodarowanie terenu polega na montażu
15 urządzeń zabawowych i 5 urządzeń fitness, wykonaniu ogrodzenia,
nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu bezpiecznych nawierzchni. Cena
Smoczego Skweru na Klinach wyniosła 570 000 zł.

Trwa budowa czwartego boiska przy Szkole Podstawowej nr 97 na Klinach
– do badmintona i minisiatkówki – które powstaje kosztem 115 000 zł ze środków
pozyskanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie trwają ostatnie prace
wykończeniowe podłoża, wylewany jest poliuretan.
Nowe boisko to dodatkowa inwestycja będąca dopełnieniem wzniesionego
latem br., staraniem Rady Dzielnicy X, największego w krakowskich szkołach
kompleksu sportowego, składającego się boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę ze sztuczną nawierzchnią, boiska do minikoszykówki, nowej
tartanowej bieżni o długości 60 metrów z nawierzchnią lekkoatletyczną i skoczni
do skoków w dal oraz ruchomej równoważni na linach. W poprzednich 5 latach
Rada Dzielnicy X zbudowała przy szkole nr 97 boisko piłkarskie z naturalną trawą i dwa place zabaw.
– W ciągu ostatnich dwóch lat na budowę tego kompleksu wydaliśmy 750 tysięcy złotych – mówi przewodniczący Maciej Nazimek.
W roku bieżącym Rada Dzielnicy X wyposażyła placówkę także w nowoczesne pomoce dydaktyczne – komputery i tablice multimedialne, finansowała remonty: dachu, stropu, kanalizacji, kotłowni i zewnętrznych toalet.
Podstawówka z ul. dr. Judyma jest niezwykle zasłużona, wychowała już kilka
pokoleń uczniów, tradycyjnie odnosi duże sukcesy w sportowych rozgrywkach
międzyszkolnych, co obrazują liczne puchary, medale i dyplomy. Jest również
areną dorocznych Międzyszkolnych Mistrzostw Dzielnicy X, w których uczestniczą młodzi sportowcy ze wszystkich szkół podstawowych z terenu dzielnicy.
Rada pokrywa koszty organizacji tej imprezy, finansuje też dodatkowe, prowadzone przez profesjonalistów, zajęcia sportowe dla uczniów.
Tegoroczne mistrzostwa stanowiły już VI edycję turnieju. Były różne konkurencje: piłka nożna, siatkówka i koszykówka. Były puchary, medale, statuetki i dyplomy. W trwających 3 dni zawodach wystartowało ponad 200 uczniów
i uczennic, a w prawie wszystkich konkurencjach wygrała nasza podstawówka.
Nauczycielom i zawodnikom gratulujemy!

Zdjęcia Mateusz Żuk
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Rok Domańskiego
rolkami wulgarne napisy wzdłuż ulicy Jerzego Kuryłowicza, a potem przenieśli się pod „Rajską Szkołę” Podstawową i Gimnazjum na ul. Tuchowską,
gdzie odnowili pokrytą kibolskimi
hasłami elewację. Akcję urozmaicał
koncert zespołu Kraków Street Band
z cyklu „Biblioteka Polskiej Piosenki
przedstawia”, był także piknik urozmaicony wykładem lidera.
17 września, tradycyjnie już, odbył
się, współfinansowany przez Dzielnicę
X, organizowany przez radnego (tym
razem wspólnie z Klubem Kultury we
Wróblowicach) Piknik Sąsiedzki. Klub
zaproponował program kabaretowy
w wykonaniu zespołu seniorów „Swoi”,
młodzieżowe przeboje grupy Reflection, a także występy solistów. Była
potańcówka przy polskich przebojach
z zespołem Cracow Cover Band, dyskoteka pod gwiazdami (muzyka taneczna
i biesiadna), kiełbaski z grilla i wspólne śpiewanie przy ognisku, konkursy
z nagrodami dla dorosłych i dzieci, nauka tańca z grupą Elita.
W grudniu ruszyła kolejna akcja Domańskiego „Nie bądź karpiem i nagraj
kolędę”. Mobilne Studio Nagrań Biblioteki Polskiej Piosenki stanęło, podobnie

jak w roku
ubiegłym,
na
placu
przed Radiem Kraków
(al.
Słowackiego 22),
g d z i e
każdy
m o ż e
nagrać
wykon a n ą
przez siebie pieśń
świąteczną. Wykonawcy otrzymują na pamiątkę (za
darmo) płytę CD
z występem, który
staje się unikalnym
prezentem dla
krewnych i pamiątką rodzinną. Ponieważ
równocześnie może śpiewać
5 osób dorosłych lub 7 dzieci – na rejestracje zapisują się całe rodziny z odległych miast kraju.
Czym radny zaskoczy nas w roku
przyszłym?

do wykorzystania w warunkach domowych i z udziałem dzieci.
Oprócz stałych zajęć w ramach
Klubu Rodziców odbywają się różnego rodzaju spotkania ze specjalistami
(logopeda, lekarze, położne) i warsztaty (np. chustonoszenia). W sobotę, 26

listopada kilkadziesiąt przedszkolaków
wraz ze swoimi rodzicami bawiło się
na „Jesiennym balu z pszczółką i żabką” (na zdjęciu).
Warto dodać, że udział we wszystkich imprezach Klubu Rodziców jest
bezpłatny.

Fot. Pogromcy Bazgrołów

Działalność naszego sąsiada z Klinów Porannych – Waldemara Domańskiego – opisujemy zazwyczaj na
łamach „Dziesiątki” jako osobne zjawisko, z pogranicza kultury i działalności społecznej. To dzięki kierowanemu
przez niego Zespołowi Zadaniowemu
ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie oczyszczono kilkanaście tysięcy
metrów kwadratowych elewacji budynków i optycznie liczba głupich napisów
na murach miasta się zmniejszyła. To
on, jako dyrektor Biblioteki Polskiej
Piosenki, prowadzi Lekcje Śpiewania,
których ostatnia, tegoroczna edycja,
poświęcona śpiewaniu kolęd, odbędzie się na Małym Rynku 18 grudnia.
Na jego aktywności skorzystali zarówno
konsumenci barów mlecznych, którzy
otrzymali od państwa potrawy z solą
i przyprawami, jak i ptaki, z racji mocno rozpropagowanej przez radnego akcji wieszania budek lęgowych.
Waldemar Domański działa również lokalnie. 22 kwietnia do Rajska
(osiedle na północno-wschodnim krańcu naszej Dzielnicy X) zawitali dowodzeni przez niego Pogromcy Bazgrołów. Wspierani przez dzieci, młodzież,
rodziców i nauczycieli zamalowywali

Klub rodziców w KKK

Fot. KKK

Już drugi rok w Klubie Kultury Kliny działa Klub Rodziców. Dużą popularnością cieszą się poniedziałkowe
(godz. 10.30) i piątkowe (10.00) „Spotkania na dywanie”, przeznaczone dla
rodziców (dziadków, starszego rodzeństwa, opiekunek itp.) oraz dzieci w wieku przedprzedszkolnym (1,5 roku – 3
lata), połączone z zabawą i elementami
edukacyjnymi. Ich celem jest integracja środowiska, wymiana doświadczeń,
przygotowanie dzieci do przedszkola przez ich socjalizację, oswojenie
z przebywaniem i zajęciami w grupie, ułatwienie kontaktów z rówieśnikami. Młode mamy chętnie uczestniczą również, wraz ze swoimi dziećmi,
w czwartkowych (11.00) ćwiczeniach,
pomagających przywrócić sprawność
fizyczną po porodzie i połogu. Zajęcia
te, prowadzone przez doświadczoną instruktorkę, pozwalają także opanować
indywidualne techniki usprawniające

